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NASJONAL MARIN VERNEPLAN – FELLES ARBEIDSUTVALG FOR NORDLAND, 
TROMS OG FINNMARK 

Bakgrunn 

I konsultasjonsmøte mellom Miljøverndepartementet og Sametinget 18.09.08, fremsatte Sametinget 
ønske om at det opprettes et felles arbeidsutvalg for de tre nordligste fylkene, før eller i forbindelse 
med melding om oppstart av planarbeidet. Spørsmålet ble drøftet videre i konsultasjonsmøte mellom 
Direktoratet for naturforvaltning og Sametinget 13.08.09. 
 
Gjennom St.meld. nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet 
(forvaltningsplan), er 17 områder (jf. kapittel 7.2.1 og 10.1.2)  klarert for oppstart i første pulje av marin 
verneplan. 
 
Arbeidsutvalget sammensetting: 
 
1 representant fra fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark 
1 representant fra Fiskeridirektoratets regionkontorer  
2 representanter fra Bivdi, Sjøsamisk Fangst- og fiskeriorganisasjon 
1 representant fra Norges Fiskarlag 
1 representant fra Norges Kystfiskarlag 
1 representant fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) 
1 representant fra KS (Kommunenes Sentralforbund) 
1 representant fra SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) 
 
Representant fra fylkesmennene leder arbeidsutvalget og fylkesmennene ivaretar 
sekretariatsoppgavene. Etter hvert møte i arbeidsutvalget skal det føres protokoll som kort 
redegjør for tema, partenes vurderinger og standpunkter, og utvalgets konklusjoner i saken. 

Mandat: 

• Arbeidsutvalget skal bistå fylkesmennene og Fiskeridirektoratets regionkontorer i 
verneplanarbeidet for Nasjonal marin verneplan i Nordland, Troms og Finnmark. 

• De formelle oppgavene som er knyttet til verneplanarbeidet (utsending på høring mv.) 
vil bli ivaretatt av forvaltningen. 

• De aktuelle områdene som er klarert for oppstart i første pulje gjennom 
forvaltningsplanen for Norskehavet (9 av 17 områder på landsbasis) er:  
- Vistenfjorden, Nordfjorden i Rødøy, Saltstraumen, Karlsøyvær, Kaldvågfjorden og 

Innhavet, Rossfjordstraumen, Rystraumen, Ytre Karlsøy og Lopphavet 
• Arbeidsutvalget skal i sine vurderinger ta utgangspunkt i: 

- Naturmangfoldloven 
- Havressursloven 
- Andre aktuelle lover som akvakulturloven og havne- og farvannsloven. 
- Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for 

verneplanarbeid i samiske områder 
- Utredninger av områders verneverdier og kartlagt bruk av områdene 

• Arbeidsutvalget kan fremme forslag til utredninger for å sikre et best mulig 
beslutningsgrunnlag i spørsmålet om vern og andre spørsmål som trenger nærmere 
klargjøring på dette stadiet i saksbehandlingen, og som har betydning for 
vernespørsmålet.  
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• Om et flertall i arbeidsutvalget eller et flertall av de samiske representantene i 
arbeidsutvalget og Fylkesmannen ikke kommer fram til et felles forslag skal de ulike 
forslag legges fram for høring og følge saken videre.  

• Konsultasjonene i arbeidsutvalget skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå 
enighet. Medlemmene skal aktivt bidra med informasjon, delta i diskusjoner og 
vurderinger på møter m.v. Arbeidsutvalget har et samlet ansvar for å bidra til en god 
og effektiv prosess. 

• Arbeidsutvalget kan invitere kunnskaps- og kompetansepersoner, statlige 
myndigheter, frivillige organisasjoner og representanter for rettighetshavere og 
brukerinteresser til sine møter når enkeltområder eller -tema tas opp, og 
arbeidsutvalget kan legge opp til åpne møter med lokalsamfunn og de interesser som 
berøres av verneforslaget. 

• Arbeidsutvalget avslutter sitt arbeid når fylkesmennene i samarbeid med 
Fiskeridirektoratets regionkontorer har avgitt tilrådinger etter høring.  
 

 
 

 
 


