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Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget (AU) for nasjonal marin verneplan i 
Nordland, Troms og Finnmark, tirsdag 22.juni.2010 
 
Sted: Fylkesmannen i Troms, Tromsø 
Tilstede fra AU: Tore Hansen (Norges Kystfiskarlag, lokallaget på Sørøya), Christian Steel 
(SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Laila Alendal (Norges Fiskarlag), Knut 
Hjelt (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening), Steinar Norheim Storelv (Kommunenes 
Sentralforbund Nord-Norge), Steinar Larsen (Fiskeridirektoratet Region Troms), Roar 
Høgsæt (Fylkesmannen i Nordland) 
Tilstede: Knut Nergård (Fylkesmannen i Troms), Ørjan Werner Jenssen (Fylkesmannen i 
Finnmark), Gunhild Garte Nervold (Fylkesmannen i Nordland) 
Forfall fra AU: Bernt Wilhelmsen og Jon Egil Nilsen (Bivdi), Kristine Kristiansen 
(Fjordfiskernes Forening) 
 
 
Sak 01/10 Velkommen og presentasjon 

Velkomst ved Roar Høgsæt. Presentasjonsrunde 
 
 
Sak 02/10  Konstituering av utvalget 

Utvalget ble konstituert med møteleder Roar Høgsæt, fylkesmiljøvernsjef hos 
Fylkesmannen i Nordland. De øvrige fylkesmennene er ikke medlem av 
utvalget.  Gunhild Garte Nervold fungerer som sekretær.  
 
Knut A. Hjelt stiller som representant for Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsforening i stedet for Aina Valland. 
 
Møtene i arbeidsutvalget anses som konsultasjonsmøter og vil protokollføres. 
Protokollen vil godkjennes/underskrives på neste møte. 
 
 

Sak 03/10  Godkjenning av saksliste og innkalling 
Det ble stilt spørsmål vedrørende KU-programmet for Lopphavet og 
informasjon om at Direktoratet for naturforvaltning (DN) og direktoratsgruppa 
venter på innspill fra arbeidsutvalget. Dette er korrekt. Siden oppstartmelding 
og forslag til utredningsprogram var på høring før arbeidsutvalget ble etablert 
ønsket DN å gi utvalget mulighet til å komme med innspill til KU-programmet 
for Lopphavet i forbindelse med det første møtet utvalget.  
 
Fylkesmennene vil også informere om status i marin verneplan per dags dato 
for de tre nordligste fylkene. 
 
Vedtak: 
Innkallinga og sakslista ble godkjent. 
 
 

Sak 04/10  Gjennomgang av mandat til Arbeidsutvalget 
Mandatet for utvalget ble gjennomgått. Det ble stilt spørsmål ved kulepunkt 6, 
der det står skrevet at et flertall av de samiske representantene kan kreve at 
deres forslag blir lagt frem på høring i tillegg til det resterende arbeidsutvalget 
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sitt forslag. Arbeidsutvalget er opprettet og dets mandat gitt som et resultat av 
konsultasjonsmøte mellom Sametinget og Miljøverndepartementet (MD). 
Konsultasjonsavtalen er utformet med tanke på at en samisk befolkning selv 
om den er i mindretall skal ha mulighet for å få belyst deres interesser.  
Det ble også vist til viktigheten av kulepunkt 8, der det står at arbeidsutvalget 
kan invitere kunnskaps- og kompetansepersoner til sine møter når 
enkeltområder eller -tema tas opp, og legge opp til åpne møter med 
lokalsamfunn og de interesser som berøres av verneforslaget. Arbeidsutvalget 
kan på den måten få tilgang til kunnskaper både av lokal og vitenskapelig 
karakter som kan danne grunnlag for drøftinger i utvalget. 
 
Vedtak:  
Mandatet og diskusjonen omkring dette ble tatt til etterretning. 
 
 

Sak 05/10  Kort om status fra det enkelte fylke; 
 

Informasjon om forslag verneområdene i Nordland 
Gunhild Garte Nervold gikk gjennom hovedtrekkene etter oppsummering av 
oppstartmelding for marint vern i Nordland.  
 
Kommentarer til orienteringen: 
Hjelt: Forslag til forskrifter med restriksjonsnivå kommer til høsten. Vår 
oppgave er å komme inn ved verneformålet. Vi kan ikke si ja eller nei til vern, 
men gi innspill til rammebetingelsene rundt de enkelte område. 
 
Vedtak:  
Orienteringen om status i prosessen med marint vern i Nordland ble tatt til 
etterretning. 
 
Informasjon om forslag verneområdene i Troms 
Knut Nergård gikk gjennom hovedtrekkene etter oppsummering av 
oppstartmelding for marint vern i Troms. 
 
Kommentarer til orientering: 
Hjelt: I forslag til verneområde for Ytre Karlsøy er det ikke beskrevet mye for 
de vestligste og dypeste delene av områdene (se oppstartsmeldinga). Dette er et 
føre-var-vern slik at området vernes først og deretter kartlegges. 
Nergård: Marin verneplan er generelt en vanskelig prosess pga at kartleggingen 
ikke er ferdigstilt. Områdene er av rådgivende utvalg funnet som representative 
områder og vernes etter forskernes retningslinjer.  
Hansen: Savner dybdekart ifm marin verneplan. Flere er enig i dette. 
 
Vedtak:  
Orienteringen om status prosessen med marint vern i Troms ble tatt til 
etterretning. 
 
Informasjon om forslag til marint vern i Finnmark inklusiv 
konsekvensutredningsprogram for Lopphavet 

  Forslaget til verneområde i Lopphavet gjelder store områder som inneholder  
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mindre referanseområder der snurrevad, reketråling og havbruk skal være 
forbudt. Ellers vil det være lov til å fiske med passive redskaper (som teiner, 
ruser, garn, line og snøre) i resten av området. Utenfor disse referanseområdene 
vil havbruk stort sett kunne kombineres med verneformålet. 
 
Diskusjon: 
Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet i Finnmark hadde i sin oppsummering 
etter høring av oppstartmelding med forslag til utredningsprogram foreslått at 
det skulle kartlegges en nøye avgrensing av korallrevene ved Stjernsund. Dette 
for å få en så presis avgrensing av restriksjoner som mulig. Dette kan være 
viktig for å få forståelse for eventuelle restriksjoner og avgrensing av hvor de 
kommer. KU-programmet for Lopphavet er på dette området utformet slik at 
det ikke framkommer om dette blir utredet.  
Utvalgets medlem Tore Hansen mente restriksjoner med nøyaktig avgrensing 
opp mot korallrevene ikke var nødvendig da fiskerne ville holde seg unna 
kjente korallrev da de ville skade garnene.  
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget viser til KU-programmet for Lopphavet. Utvalget mener det er 
viktig med en nøyaktig kartlegging. Arbeidsutvalget viser til Fiskeridirektoratet 
i Finnmark og Fylkesmannen i Finnmark sitt innspill til oppsummering av 
oppstartsmelding og høring om utredningsprogram i andre avsnitt kulepunkt 5 
og forutsetter at dette er kjent for de som skal gjennomføre utredningen i KU-
programmet. Orienteringen ble utover dette tatt til etterretning. 
 
Forslag til uttalelse fra SABIMA v/Christian Steel: Ny andre setning i 
punkt 2 under Punkt 3.2.1: Det skal også vurderes konsekvensene, både for 
biologisk mangfold og fiskeriene, å ha forbud mot alt fiske i 
referanseområdene - inklusive såkalte passive redskaper. 
 
Diskusjon:  
Fylkesmannen finner ikke grunn til å kunne støtte dette forslaget da det ligger 
utenfor det oppdraget som er gitt fra direktoratsgruppa. De andre deltakerne i 
arbeidsutvalget ønsker å tenke gjennom dette før de tar stilling til forslaget. 
Dette skal gjøres per e-post etter møtet. Om det ikke får tilslutning må det 
komme som en mindretallsmerknad som oversendes DN.  
 
(Resultatet av e-postdiskusjon i etterkant av møtet: Sabimas forslag støttes kun 
av Sabima.)  

 
 
Sak 06/10  Fremdriftsplan for arbeidet videre, inkl. møteplan 

Fremdriftsplanen ble gjennomgått. Neste møte vil bli holdt når Direktoratet for 
naturforvaltning sender ut forslag til plan (høringsutkast). (Nye opplysninger 
tilsier at dette ikke blir før 1.november). Det ble lagt opp til et fagtema jamfør 
sak 07/10 punkt 3 på neste AU-møte; I tillegg til diskusjoner rundt verneforslag 
og temaforedrag vil neste møte bli brukt til diskusjon om hvor høringsmøter 
skal holdes, hvem som skal inviteres og hvor medlemmer av utvalget ønsker å 
delta. 
 



4 
 

Oppdatert fremdriftsplan sendes ved referatet. Legger også ved fremdriftsplan 
for pulje 1 og pulje 2 hver for seg, samt saksgang regionalt med og uten KU.  
 
 

Sak 07/10  Eventuelt 
1. Dekning av kostnader ved møtevirksomhet 

Det fremgår av direktoratets invitasjonsbrev av 26.08.09 (sendes ved 
referatet) at utvalgsgodtgjøring vil bli gitt i samsvar med statens satser. 
Gjeldende sats er kr 345,- per. time. I tillegg vil reiseutgifter bli dekket. Det 
er Direktoratet for naturforvaltning som dekker disse utgiftene 
 
Reiseregning: 
Gå inn på Fylkesmannen i Nordland sin hjemmeside. På hovedsiden finner 
du til høyre” Våre skjema”. Der under finner dere ”reiseregning eksterne”. 

 
Link direkte til reiseregning: 
 https://skjema.reiseregningen.no/ 
 
Fakturaadresse: 
Fylkesmannen i Nordland  
Miljøvernavdelingen  
8002 Bodø 
 

2. Dekning av kostnader ved oppmøte på informasjonsmøter 
Oppmøte på informasjonsmøter blir dekket etter søknad der et oppmøte 
anses som nødvendig for deltakeren. Dette blir vurdert ut i fra søkerens 
begrunnelse. 
 

3. Foredrag/temadager på arbeidsutvalsmøter – får vi dekket dette? 
Foredrag/temadager kan bli dekket av Direktoratet for naturforvaltning 
etter søknad med kostnadsoverslag. DN stiller seg positivt til initiativet. 
 
Forslag til foredrag/temadager på AU-møter: 

- Tema-foredrag med inviterte foredragsholdere fra for eksempel 
havforskningsinstituttet (Mareano og kartlegging av biologisk 
mangfold) eller Akvaplan-niva as i Tromsø 

- Foredrag fra Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning 
om hvordan de tolker akvakulturloven, havressursloven og 
naturmangfoldloven  

- Definisjoner av for eksempel ”hva er et passivt redskap”, hvordan 
påvirker fiskeredskapene det biologiske mangfoldet i havet, hvilke 
arter av koralldyr er det som bør bevares, hva vet man om havet, 
hva er definisjonen på ballastvann. 

- To-dagers møter med befaring i de ulike foreslåtte verneområdene 
 

4. Link til ILO-konvensjonen: 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/samepolitikk/midtspalte/ilokon
vensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o.html?id=451312 
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5. Konvensjon om ballastvann og ballastvannforskriften: 
Konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra 
skip ble vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) 13.februar 2004. 
Konvensjonen inneholder strenge krav til skipsfarten og formålet er å 
hindre spredning av fremmede organismer i det marine miljø via 
ballastvann og sedimenter fra skip.  
 
Forskrift om hindring av spredning av fremmede organsimer via 
ballastvann og sedimenter fra skip (ballastvannforskriften) ble vedtatt i 
Miljøverndepartementet 9.juli 2009: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/for/ff-20090707-0992.html 
Forskriften er i tråd med konvensjonen fra IMO og trådte i kraft 1.januar 
2010. Norge er et av de første landene i verden som innfører nasjonale krav 
om håndtering av ballastvann og fremstår som et foregangsland for å hindre 
spredning av fremmede arter. Forskriften fra 2009 er allerede under endring 
og de nye endringene gjelder fra 1.juli 2010: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?xdoc=/for/ff-20100624-0966.html 
 

6. Oppstartsmeldinger samt kart for hvert enkelt område legges ved referatet. 
 

 
 

 
-------------------------                         -------------------------                         ------------------------- 
Bernt Wilhelmsen,   Jon Egil Nilsen,   Laila Alendal, 
Bivdi     Bivdi     Norges Fiskarlag 
 
 
-------------------------                         -------------------------                         ------------------------- 
Tore Hansen,    Knut A. Hjelt,   Steinar N. Storelv, 
Norges Kystfiskarlag   FHL     KS Nord-Norge 
 
 
 
-------------------------                         -------------------------                         ------------------------- 
Christian Steel,   Kristine Kristiansen,   Steinar Larsen, 
SABIMA    Fjordfiskernes Forening  Fiskeridirektoratet  
          Region Troms  
 
 
-------------------------                                               
Roar Høgsæt,      
Fylkesmannen i        
Nordland           
 
 
 
 
Referent: Gunhild Garte Nervold, 5.juli 2010 
 


