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Forslag til utredningsprogram for for fiskemottak og
krabbemottak i Barentsburg - Miljødirektoratets uttalelse
Det vises til høringsbrev av 08.02.21 vedlagt forslag til utredningsprogram for etablering av kai og
fiskemottak/krabbemottak i Barentsburg.
Konsekvensutredningen skal utrede virkninger både av de fysiske anleggene og av produksjon/drift.
Det er planlagt at anlegget skal motta fisk, krabbe og reker fra fiskeflåten. Eksport av produktene kan
komme til å omfatte både levende, ferske og bearbeidede produkter, ifølge oversendelsesbrevet fra
Sysselmannen. Forhåndsmeldingen beskriver at det kan være aktuelt å oppbevare levende krabbe i
kar i påvente av at den aktuelle arten skal behandles i produksjonsanlegget.
Miljødirektoratets kommentarer
Vi har noen innspill til det foreslåtte utredningsprogrammet, slik det er satt opp i kap. 5.
Ifølge oversendelsesbrevet er det planlagt å utrede konsekvenser for hver enkelt art, når det er
relevant. Det er viktig at dette framkommer av selve utredningsprogrammet.
Miljødirektoratet er enig i at håndtering av fremmede arter og risikovurdering knyttet til dette er
spesielt viktig tema under utredningen om naturmiljø (5.2). Det er potensial for store, negative
virkninger på naturmangfoldet dersom kongekrabbe eller snøkrabbe sprer seg til omgivelsene som
følge av den planlagte aktiviteten. Kongekrabbe er pr i dag ikke registrert på Svalbard, mens
snøkrabbe sprer seg vestover og nordover til områdene rundt Svalbard. Denne spredningen er vurdert
å utgjøre svært høy risiko for naturmangfoldet ved Svalbard (Artsdatabanken).
Informasjon om fremmede arter fra Artsdatabanken bør benyttes som kunnskapsgrunnlag i tillegg til
de kildene som er ført opp. I tilknytning til beskrivelsen av mottak og behandling er det viktig at
utredningen gjør rede for tiltak for hindre rømming på de ulike trinnene i prosessen. Utredningsprogrammet bør også stille krav om at konsekvensutredningen skal presentere planer for overvåking
for å avdekke eventuelle rømninger.
Formålet med en konsekvensutredning er å belyse tiltakets virkninger på miljøet (svalbardmiljøloven §
59). Vurdering av om dagens luftkvalitet er tilstrekkelig god til at tiltaket kan etableres, hører derfor til
under kartlegging av forutsetningene for tiltaket og skal ikke være et tema i konsekvensutredningen.
Under temaet luftforurensning (5.8) bør utredningen fokusere på tiltakets påvirkning på luftkvaliteten
gjennom utslipp. Teksten i utredningsprogrammet bør dermed omarbeides.
Konsekvensutredningen bør også ta for seg utslipp til vann, slik at dette bør settes opp som et eget
tema i utredningsprogrammet.
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Miljødirektoratets veileder om konsekvensutredninger for klima og miljø, tema forurensning, vil kunne
være til hjelp ved utformingen av utredningsprogram for disse temaene. Det er viktig at
utredningsprogrammet tilpasses de konkrete utfordringene.
Forurensning - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
Vi vil også kort kommentere at rasfare (5.5) og områdestabilitet (5.6) primært handler om sikkerhet,
og de bør ikke framstå som undertemaer til miljø i den ferdige konsekvensutredningen.
Nødvendige tillatelser
Ut fra beskrivelsene vurderer vi at planene omfatter innførsel av levende eksemplarer av vill fauna
som kan etablere seg i vill tilstand på Svalbard, og planlagt kultiveringstiltak slik dette er definert i
svalbardmiljøloven § 27. Vi vurderer at saken vil trenge tillatelse fra Miljødirektoratet etter §§ 26 og 27
i svalbardmiljøloven.
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