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Høringsuttalelse til Lebesby kommune- kommuneplanens areal og kystsonedel 2019-2035 

På grunnlag gode erfaringer igjennom 4 år med oppdrett av Torsk ble dagens fiskebruk i sin tid 
etablert i Trollbukt. Norway King Crab Trollbukt AS sysselsetter i dag 6 årsverk basert på mottak og 
salg av krabbe og er dermed en viktig sjømatbedrift i sjøsamisk område. Vi ser at kvotene på krabbe 
reduseres og konkurransen om råstoff øker. Norway King Crab Trollbukt AS utvider derfor i disse 
dager slik at vi også kan kjøpe hvitfisk. Tilgang av hvitfisk i er meget usikker men med kombinasjon av 
gode forhold for oppforing av torsk vil oppforing av torsk i rimelig nærhet sikre råstoffgrunnlaget for 
virksomheten og ett helhetlig fiskekjøp til nytte for den sjøsamiske befolkning og kultur. 

I forslag til arealplan er det foreslått forbud mot oppforing av torsk i områder hvor torsk gyter. Her 
har man godt inn for fredning av indre del av Laksefjorden. Dette vil sparke bein under framtidig 
sikring av råstoff til fiskebruket i Trollbukt og virke direkte konkurranse vridende jfr andre fiskebruk i 
Finnmark. Det faller merkelig og tatt ut av luften at det skal tillates oppforing i gyteområder i ytre 
deler av Laksefjorden og ikke i indre, ytre deler har endatil de største forekomstene torsk i 
gytesesongen.  

I Laksefjorden er det 2 store smoltanlegg og en aktør som driver med matfisk. Smoltanleggene som 
ligger i indre del produserer 6-7000 tonn hvert år og slipper ut vann og gjøsel fra denne produksjonen 
i gyteområder for torsk, samtidig foreslås det for framtiden at det ikke skal være lov å fore en eneste 
levendefanget torsk fra Laksefjorden med en eneste sild i samme område. Fotavtrykket fra en 
begrenset oppforing av torsk vil være minimal sammenlignet med eksisterende oppdrettsaktiviteter.  

Jeg mener det bør tillates med oppforing av torsk og andre marine arter i område VA3 innenfor 
Skjånesodden utenfor Lebesby og innenfor havområde rett linje fra Skjånesodden over til Masternes. 

  

Med hilsen 

Arnkjell Bøgeberg 

Norway King Crab Trollbukt AS  
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