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Høringssvar - forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2035 for Lebesby 

kommune  

 

Fiskeridirektoratet region Nord viser til forslag kommuneplanens samfunnsdel 2018-2035 for 

Lebesby kommune. 

 

Vi uttaler oss på bakgrunn av at vi er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur, samt 

at vi har et særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø.  

 

Sjømatnæringene er viktige i Lebesby kommune. I kommunen er det 104 registrerte fiskere 

(88 personer som har fiske som hovedyrke og 16 som biyrke), og 95 registrerte fiskefartøy 

ved utgangen av 2017. Det er flere fiskerihavner og 2 fiskemottak i kommunen. Laksefjorden 

er en rik fiskefjord. Det er registrert flere gytefelt for torsk og kveite i fjorden. Det fiskes både 

med aktive og passive redskaper på arter som reke, torsk, hyse og sei. Generelt er 

fiskefeltene av økende betydning for fiskeriinteressene fra innerst til ytterst i fjorden. 

Kongekrabbe er også en viktig ressurs i kommunene med stor fangstintensitet i deler av 

fjorden. Akvakulturnæringen er også tilstede med 2 settefiskanlegg i indre deler av 

Laksefjorden og 5 lokaliteter for oppdrett av laks som ligger lengere ut på østsiden av 

fjorden. Det er et økende behov for lokaliteter til akvakultur. 

 

Betydningen av sjømatnæringene og hvordan kommunene ser for seg utviklingen for disse 

kommer ikke særskilt fram i forslaget til kommuneplan som foreligger. Det er fokus på fire 

verdier som er viktige for framtiden for Lebesby kommune. Inkludert i disse verdiene 

nevnes blant annet bærekraftig bruk av naturressurser, entreprenørskap, og betydningen av 

utdanning og kompetanse. Vi mener det her også kunne vært fokus på de betydelige 

sjømatinteressene i kommunen, der en kommer inn på hva som er kommunens mål for disse 

næringene i et lengere perspektiv.  

I Lebesby kommune er det store sjøarealer. Dette gir muligheter for videreutvikling innen 

både fiskeri- og havbruksnæringen. Det vil være av stor betydning for oppfølgingen av de 
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mål en setter seg at dette forankres gjennom planarbeidet i kommunen. Når det gjelder 

fiskeriinteressene spesielt, mener vi det vil være viktig og drøfte de samiske 

fiskeriinteressene i kommunen, for å kunne ivareta disse interessene på en god måte.  

 

Det er et stort konfliktpotensial mellom fiskeri- og akvakulturnæringen. Sameksistens 

mellom disse næringene, samt forholdet til andre bruks- og verneinteresser kan med fordel 

også drøftes i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Det er viktig at kommuneplanens samfunnsdel sees i sammenheng med kommuneplanens 

arealdel som også er under revisjon. Vi har ingen ytterligere kommentarer til 

høringsforslaget som foreligger. Vi beklager sein tilbakemelding. 

 

 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Andreassen 

seksjonssjef  

 Tom Hansen 

 seniorrådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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