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Høringssvar - Tana kommune Finnmark - Varsel om oppstart av detaljregulering 

for farleden til Leirpollen  

 

Fiskeridirektoratet region Nord (FIN) viser til brev av 13.03.2017 om varsel om oppstart av 

detaljregulering for farleden til Leirpollen i Tana kommune, Finnmark, samt forslag til 

planprogram. 

 

Tiltak skal skje i områder der FIN har gjort registreringer gjennom kystnære fiskeridata. 

Kystnære fiskeridata er tilgjengelig på her: http://www.fiskeridir.no/Kart. Vi anbefaler i dette 

tilfelle å velge Kart-Fiskeri. Samtlige av registreringene vi har gjort er beskrevet i 

planprogrammet. Dette er svært positivt. Vi forutsetter at man i planforslaget skriver om 

virkningen av tiltaket på ressurser og fiskeriaktiviteten som er registrert her. 

 

Det nevnes i planprogrammet at man har gjort registreringer «av den svartelista arten 

kongekrabbe». Vi vil understreke at man med bakgrunn i St. melding nr. 40 (2006-2007) ikke 

skal betrakte kongekrabben som en fremmedart i Øst-Finnmark.  

 

Det foregår et begrenset fiske i planområdet. Det er ønskelig at man ved både dumping av 

masser og utbedring av farled gjør avbøtende tiltak for å hindre oppvirvling av sedimenter. 

Dette må omtales i planforslaget. 

 

Det er svært positivt at Kystverket har vært i kontakt med lokale fiskerlag og at de sammen 

har kommet frem til et passende område for deponering av masser. Vi må forutsette at 

gytefeltet for rognkjeks som vi har registrert vil bli påvirket av deponiet. Det har de siste 

årene kun vært et begrenset rognkjeksfiske, men det er grunn til å tro at dette vil øke 

ettersom rognkjeksfiske er i prosess for sertifisering til Marine Stewardship Council (MSC). 

Det er gjort flere registreringer av gytefelt for rognkjeks i Finnmark. FIN kan ikke si noe om 

verdien av gytefeltet i Stangnesodden i forhold til verdien av andre gytefelt for rognkjeks.  
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Basert på registreringer om gytefelt og fiskeriaktivitet innerst i Tanafjorden fremstår 

deponiområdet som det beste alternativet med hensyn til de interesser vi skal ivareta. 

 

Med bakgrunn i det ovenfornevnte, samt at det berørte gytefeltet er lite og ett av mange har 

FIN ingen innvendinger mot at deponiet legges som foreslått. Det er ønskelig at man ikke 

deponerer masser i gyteperioden.  

 

I denne saken er det gjort et grundig og omfattende bakgrunnsarbeid. Arbeidet omfatter 

flere rapporter om naturmangfoldet i området. Dette gjør at vi kan gjøre bedre vurderinger 

enn hvis informasjonen ikke forelå. Vi setter pris på arbeidet som er lagt ned i denne saken.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef 

Kyst- og havbruksseksjonen  

 Mia Høgi 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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