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Høring av forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, Loppa, 

Hammerfest og Alta kommuner 

I møte den 15.06.17. behandlet kommunestyret i Hammerfest saken vedrørende forslag til Lopphavet 

marine verneplan. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Hammerfest kommune oppfatter verneforslaget i all hovedsak som positivt. Det vil kunne styrke den 

tradisjonelle bruken av området ved å hindre aktivitet og inngrep som kan være til skade for bunnfauna 

og sjøvannskvalitet. 

 

Dette forutsetter imidlertid at forvaltningsmyndigheten for verneområdet følger anbefalingene i 

konsekvensutredningen om en «balansert dispensasjonspraksis». Dette gjelder spesielt innen havbruk og 

levendelagring av fisk, samt nødvendige sjøkabler og rørledninger. 

 

Etablering av kunstige rev på sjøbunnen i området bør som hovedregel kunne tillates. Slike installasjoner 

vil kunne gjenskape opprinnelig bunnfauna, artsmangfold og artsrikdom i områder som i dag er lagt øde 

på grunn av kråkebolleinvasjon. Det å forby slike rev vil i praksis kunne bety å verne ødelagt sjøbunn. 

 

Kommunen er i gang med rullering av arealplanen, der det først og fremt vil være fokus på sjøarealene, 

og der en blant annet skal se på hvilke muligheter det er for tilrettelegging av ulik næringsaktivitet i disse 

områdene. Det er veldig viktig at behandling av verneplanforslaget ikke vanskeliggjør eller forsinker 

arealplanprosessen. 

 

Saksutredningen vedlegges. 

 

Med hilsen 

 

 

Odd Edvardsen 

Plan- og utviklingssjef 
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Lopphavet marine verneområde - høringsuttalelse

Saken gjelder

Forslaget til verneplan for Lopphavet marine verneområde er sendt ut på høring, med frist fram til 

21. juni for uttalelse.

Lenke til planforslaget med tilhørende dokumenter. 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Finnmark/Horinger/Horing-av-forslag-til-Lopphavet-marine-

verneomrade/

Sakens bakgrunn og fakta

Fylkesmannen i Finnmark har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, utarbeidet et forslag til verneplan for 

deler av sjøområdene i og utenfor Alta, Loppa, Hasvik og Hammerfest kommuner, kalt Lopphavet 

marine verneområde.

Forslaget om Lopphavet marine verneområde er et ledd i arbeidet med å verne et representativt 
utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. 

Formålet med vernet er å ta vare på et område som representerer bestemte typer natur, inneholder 

truet, sjelden og sårbar natur og som er representativt for denne delen av kysten. Det er en 

målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning. Området skal kunne tjene 

som referanseområde for forskning og overvåking. Det er spesielt viktig å beskytte sjøbunnen mot 

store inngrep, som for eksempel utfylling, mudring, uttak av masser, deponering av masser, 

sprengning, boring og plassering av konstruksjoner på sjøbunnen. For slike aktiviteter vil det være 

restriksjoner, slik at naturverdiene får en økt beskyttelse.

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
Kommunestyret



Høring av verneforslag 
Verneforslaget har vært til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet og sendes nå på høring til lokale og 
sentrale høringsparter. På bakgrunn av høringsdokumentet og uttalelsene som kommer inn vil 
Fylkesmannen, med bistand fra arbeidsutvalget, gi sin tilrådning til Miljødirektoratet. Ved 
oversendelsen av tilrådningen legges alle høringsuttalelser og et sammendrag av uttalelsene. 
Fylkesmannen sin endelige tilrådning sendes samtidig til berørte grunneiere og rettighetshavere, 
kommuner, fylkeskommuner, Sametinget, andre offentlige myndigheter og berørte nærings-, 
naturvern- og friluftslivsorganisasjoner til orientering. 

Miljødirektoratet gjør deretter sin vurdering av saken og sender sin tilrådning til Klima- og 
miljødepartementet. Før endelig tilrådning sendes til departementet skal det avklares med 
Sametinget om det er behov for ytterligere konsultasjoner. 

Endelig vedtak 
Klima- og miljødepartementet sluttbehandler vernesaken og foretar blant annet nødvendige 

avklaringer med andre departementer før behandlingen i regjeringen. Departementet skal være i 

nødvendig dialog med berørte kommuner i løpet av sluttbehandlingen.

Endelig vedtak om vern etter naturmangfoldloven blir fattet av Kongen i statsråd gjennom kongelig 

resolusjon.

Verneplanområdet.

For Hammerfest kommunes del er det sjøarealene utenfor Sørøya, fra kommunegrensen mot Hasvik 

og nordøstover til Tarhalsen, samt innsiden av Sørøya fra kommunegrensa mot Hasvik og 

nordøstover til og med Havnefjorden/Jøfjorden. Se kartskisse under.  



  



Virkninger av vernet.

For å ivareta formålet med vernet, er det spesielt viktig å beskytte sjøbunnen mot store inngrep, som 

for eksempel utfylling, mudring, uttak av masser, deponering av masser, sprengning, boring og 

plassering av konstruksjoner på sjøbunnen. For slike aktiviteter vil det være restriksjoner, slik at 

naturverdiene får en økt beskyttelse.

Fiskeri

Når det gjelder fiskeri gir vernet ingen restriksjoner, med unntak av i 

referanseområder for snurrevad og reketråling og i to områder med 

korallforekomster hvor det foreslås særskilt beskyttelse. For 

Hammerfest kommune er det forslag om et referanseområde for 

snurrevad på yttersida av Sørøya, i en trekant mellom Kamøya, Stålet og 

Saksfjorden (merker grønt i figur 1). I området er det foreslått forbud 

mot bruk av redskaper som slepes under fisket og som kan berøre 

bunnen, så som reketrål, snurrevad og bunntrål.

Akvakultur.

Det er lagt til grunn at oppdrett av laksefisk, marin fisk og skjell i de 

fleste tilfeller kan kombineres med vern under forutsetning av at 

aktiviteten ikke har negativ påvirkning på verneformålet. Dette med 

unntak av referanseområder for havbruk, hvor slik aktivitet ikke vil være 

tillatt. I Hammerfest kommune er det forslag om et referanseområde for 

havbruk i Skreifjorden (merket blått i figur 2). 

Øvrige virkninger.

Levendelagring av fisk, låssettingsplasser, godkjente fiskeplasser for sjølaksefiske, kongekrabbefiske, 

turistfiske, samt høsting av tang og tare vil ikke bli berørt av vernet. Det vil heller ikke jakt, fiske og 

friluftsliv, skipstrafikk, farleder og nødhavner. Det samme gjelder i all hovedsak sjøkabler.

Høsting av skjell (skjellskraping), mudring og deponering av masser, utslipp av ballastvann, 

installasjoner og anlegg på sjøbunnen (blant annet kunstige rev), samt oppankring av for eksempel 

oljeplattformer, vil ikke være tillatt.

Rådmannens vurdering

I all hovedsak synes verneforslaget å være positivt. Det vil kunne styrke den tradisjonelle bruken av 

området ved å hindre aktivitet og inngrep som kan være til skade for bunnfauna og sjøvannskvalitet. 

Dette forutsetter imidlertid at forvaltningsmyndigheten for verneområdet følger anbefalingene i 

konsekvensutredningen om en, som det heter, «balansert dispensasjonspraksis». Dette gjelder 

spesielt innen havbruk og levendelagring av fisk, samt nødvendige sjøkabler og rørledninger. 

Det synes ikke å være større negative konsekvenser med at skjellskraping, mudring og deponering av 

masser, samt oppankring av for eksempel oljeplattformer, ikke vil være tillatt. 

Figur 1

Figur 2



Det er heller ikke registrert nevneverdig motstand mot etablering av referanseområde for snurrevad 

på yttersida av Sørøya, eller referanseområde for havbruk i Skreifjorden. Verneforslaget er imidlertid 

sendt på høring også til blant annet Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge, og det forutsettes at de 

eventuelt kommer med uttalelser som ivaretar disse interessene. 

Det som imidlertid er vanskeligere å se begrunnelsen for, er at det ikke skal være tillatt med 

etablering av kunstige rev på sjøbunnen i området. Slike kunstige rev vil kunne gjenskape opprinnelig 

bunnfauna, artsmangfold og artsrikdom i områder som i dag er lagt øde på grunn av 

krøkebolleinvasjon. Det å forby slike rev vil i praksis kunne bety å verne ødelagt sjøbunn. 

Vernebestemmelsene vil gjelde parallelt med annet lovverk, og en søknad vil ofte måtte behandles 

etter flere lovverk. Dersom det er motstrid mellom flere regelverk vil det strengeste regelverket 

legges til grunn, for eksempel ved behandling av dispensasjonssøknader. Søknader behandles derfor 

som hovedregel først etter verneforskriften.

Det som er uklart er hvem som skal være forvaltningsmyndighet for verneområdet. Ved henvendelse 

til Fylkesmannen i Finnmark, er dette ikke blitt klargjort. En kan anta at det vil bli oppnevnt et eget 

styre, bestående av politikere eller andre ressurspersoner fra de kommunene som berøres av vernet, 

slik det er gjort for eksempel for Seiland Nasjonalpark, men dette har det altså ikke vært mulig å få 

klarhet i. 

Forholdet til kommuneplanens arealdel.

I og med at varsel om oppstart av planarbeidet med verneplan for Lopphavet med omkringliggende 

områdene startet så tidlig som i 2009, er verneplanforslaget i stor grad innarbeidet i Hammerfest 

kommunes gjeldende arealplan fra 2010. Blant annet er det i arealplanen bestemt at det ikke skal 

være akvakultur i Skreifjorden. 

Kommunen er i gang med rullering av arealplanen, der det først og fremt vil være fokus på 

sjøarealene, og der en blant annet skal se på hvilke muligheter det er for tilrettelegging av ulik 

næringsaktivitet i disse områdene. Det er veldig viktig at behandling av verneplanforslaget ikke 

vanskeliggjør eller forsinker arealplanprosessen. 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Hammerfest kommune oppfatter verneforslaget i all hovedsak som positivt. Det vil kunne 

styrke den tradisjonelle bruken av området ved å hindre aktivitet og inngrep som kan være til 

skade for bunnfauna og sjøvannskvalitet. 

2. Dette forutsetter imidlertid at forvaltningsmyndigheten for verneområdet følger 

anbefalingene i konsekvensutredningen om en «balansert dispensasjonspraksis». Dette 

gjelder spesielt innen havbruk og levendelagring av fisk, samt nødvendige sjøkabler og 

rørledninger. 

3. Etablering av kunstige rev på sjøbunnen i området bør som hovedregel kunne tillates. Slike 

installasjoner vil kunne gjenskape opprinnelig bunnfauna, artsmangfold og artsrikdom i 



områder som i dag er lagt øde på grunn av krøkebolleinvasjon. Det å forby slike rev vil i 

praksis kunne bety å verne ødelagt sjøbunn. 

4. Kommunen er i gang med rullering av arealplanen, der det først og fremt vil være fokus på 

sjøarealene, og der en blant annet skal se på hvilke muligheter det er for tilrettelegging av 

ulik næringsaktivitet i disse områdene. Det er veldig viktig at behandling av 

verneplanforslaget ikke vanskeliggjør eller forsinker arealplanprosessen. 


