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INNSPILL TIL PLANPROGRAM - PLANPROGRAM TIL INTERKOMMUNAL
KYSTSONEPLAN FOR VARANGER

Finnmarkseiendommen/Finnmårkkuopmodat (FeFo) viser til høring av planprogram til
kystsoneplan for Varanger.

FeFo er positiv til at det utarbeides kystsoneplan for kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og
Sør-Varanger.
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FeFo er grunneier på Finnmarkseiendommen, som utgjør ca. 95% av Finnmark. Store deler
av kystlinjen på 5400 km, forvaltes også av FeFo. FeFo skal i samsvar med formål og
reglene i Finnmarksloven forvalte grunn og naturressurser m.v. (§6). Lovens virkeområde
er fast eiendom og vassdrag med naturressurser i Finnmark, samt i strandlinjen hvor loven
gjelder så langt ut i sjøen som den private eiendomsretten strekker seg (§2). Det vil si til
marbakken eller til to meters dyp ved middels lav vannstand, jf. Ot.prp. 53 (2002-2003)
s.121 (kap 9 til §2).

Da Finnmarkseiendommen ikke berøres direkte av tiltak som planlegges ute i sjø, vil FeFo
kunne berøres indirekte av aktiviteter som avsettes nært landareal og vassdrag.
Eksempelvis oppdrettsanlegg, landfester og teknisk infrastruktur på land i tilknytning til
dette. Ved avsetting av nye områder til akvakulturanlegg ber vi om at potensielle
konsekvenser for tilgrensende landareal og vassdrag belyses i plan.

Mye av landarealet som grenser til sjø har dessuten i dag status som beiteland for
reindrifta. Vi legger derfor til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til
Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, Jf. Finnmarkslovens § 4. Kommunene
skal også vurdere dette ved sin behandling av planen. I den sammenheng viser vi også til
Sametingets planveileder som gir veiledning om hvordan samiske interesser skal ivaretas i
planprosesser iht. plan- og bygningsloven.

I samarbeid med fylkesmannen forvalter FeFo over 1700 plasser for sjøfiske etter laks.
Sjølaksefiske er en rettighet for alle bosatte i kommunene, hvor FeFo tildeler lakseplasser
på Finnmarkseiendommen. FeFo ber om at forslagstiller vurderer hvorvidt planlagte tiltak i
sjø beslaglegger eventuelle sjølakseplasser. Oversikt over sjølakseplassene finnes på FeFo
sin hjemmeside: https://www.fefo.no/fiske/sjolaksefiske/.

FeFo forvalter også om lag 50 lakseførende vassdrag i Finnmark som forpaktes bort til
lokale lag og foreninger. Det er viktig at de lokale forvalterne gis anledning til å medvirke i
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utarbeidelsen av kystsoneplanen. Kontaktinformasjon til forpakterne finnes her:
https://www.fefo.no/fiske/laksefiske/.

FeFo opplever økende etterspørsel etter å utnytte tangressursen innenfor flomålet. FeFo
håper at kommunene under arbeidet med kystsoneplanen drøfter og avklarer hvilke
områder som skal kunne tillate tangklippingMling. Likeledes bør det ved bruk av
hensynssoner eller bestemmelser angis områder der tang- og tareressursen skal bevares.

Ta gjerne kontakt hvis det er behov for å utdype våre innspill til planen.

Med hilsen/Dearvvuoclaiguin

Sverre Pavel Steinar Henriksen
leder grunn og rettigheter Grunnforvalter/plankoordinator

Tel: 90592273
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