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Høring av forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, 
Loppa, Hammerfest og Alta kommuner 
 
Fylkesmannen sender med dette forslag til Lopphavet marine verneområde på lokal og sentral 
høring, jamfør § 43 i naturmangfoldloven og § 37 i forvaltningsloven.  
 
Prosessen  
Opprettelse av marine verneområder er hjemlet i § 39 i naturmangfoldloven. Som et ledd i arbeidet 
med nasjonal marin verneplan ble det meldt oppstart av arbeid med vern for blant annet Lopphavet i 
2009. Foreslåtte områder i marin verneplan er særegne områder eller leveområder som er typiske 
for kysten vår. Sammen skal de danne et nettverk av områder som skal ta vare på økosystemer og 
naturverdier.  
 
I brev fra Miljødirektoratet, datert 23. april 2015, fikk Fylkesmannen i oppdrag å videreføre arbeidet 
med utarbeiding av verneforslag for Lopphavet. Arbeidsutvalget for Nord-Norge har bistått 
Fylkesmannen i arbeidet. Fylkesmannen har også gjennomført møter med blant annet berørte 
kommuner, fylkeskommunen, lokal referansegruppe og informasjonsmøter for å sikre medvirkning i 
prosessen.  
 
Forslaget til vern var til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet i desember 2016, og sendes nå ut på 
høring til sentrale og lokale høringsparter. Fylkesmannen vil under høringen invitere til 
informasjonsmøter om forslaget til vern. Dato og tidspunkt vil, i god tid i forkant av møtene, bli 
annonsert i lokale aviser og på Fylkesmannen sin nettside. 
 
På bakgrunn av høringen og uttalelsene som kommer inn vil Fylkesmannen, med bistand fra 
arbeidsutvalget, gi sin tilrådning til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet vil deretter sende sin tilråding 
til Klima- og miljødepartementet. Endelig vedtak om vern blir fattet ved kongelig resolusjon. 
 
Høringsdokumentene 
Høringsdokument med forslag til verneforskrift og vernekart finner dere på nettsiden 
www.fylkesmannen.no/Finnmark under miljø og klima og verneområder. Der finner dere også annen 
informasjon om arbeidet med marint vern. Høring av forslaget til vern blir også kunngjort i lokale 
aviser og i Norsk lysningsblad. 
 
Kontaktinformasjon og høringsfrist 
Frist for å uttale seg til forslag til vern er 21. juni 2017. Uttalelser til forslag til vern kan sendes til 
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø eller på e-post til 
fmfipostmottak@fylkesmannen.no.  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen på telefon 78 95 03 73. 
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Med hilsen 
 
 
 
Bente Christiansen 
fylkesmiljøvernsjef 

 
 
 
 
Stine Emilie Nøding Hansen 
overingeniør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
 
 


