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Innspill til forvaltningsplan for havområdene 2020 (sak 19/1751)   
 
Vi viser til innspillskonferanse 28. mai i år, informasjon på regjeringens nettsider, og avtale om 
innsending av innspill etter frist. Fylkesrådet har i møte 15. oktober d.å. vedtatt følgende:  
 
Fylkesrådet i Nordland uttaler følgende til oppdatering og revidering av forvaltningsplanene for 
havområdene:  
 
- Fylkesrådet i Nordland mener forvaltningsplanene for havområdene bidrar til at Norge er i front 

på havforvaltning. Det fremlagte faglige grunnlaget for oppdatering og revidering av 
forvaltningsplanene fremstår som omfattende og grundig. Regionene er imidlertid involvert for 
sent i prosessen. I slike prosesser må regionene involveres tidlig. 
 

- Fylkesrådet i Nordland er fornøyd med at havnæringene i nord skaper store og økende verdier 
til det norske samfunnet, og mener at forvaltningsplanene bidrar til forutsigbare og stabile 
rammevilkår for verdiskaping i havnæringene. Fylkesrådet mener stadig økende aktivitet og 
verdiskaping i havområdene i nord må gi økte ringvirkninger og bosetting på land i regionen. I 
dag er det ingen tilfredsstillende system som ivaretar dette perspektivet. Myndighetene må 
påse at næringsaktørene tar hensyn til ringvirkningsaspektet for regionen der aktivitet foregår, 
og det må etableres en plan for tilrettelegging for ringvirkninger på land i regionen i takt med 
stadig økende aktivitet til havs i nordområdene. 

 
- Fylkesrådet registrerer at det arbeides med en ny nordområdestrategi. Det forventes at 

nordområdestrategien sees i sammenheng med forvaltningsplanene. Blant annet har 
Hovedredningssentralen for Nord-Norge behov for økt analysekapasitet for å bedre sin 
beredskap tilknyttet ulykker, videre er det behov for å øke forståelsen av, og kunnskapen om, 
de samfunnsmessige endringene som skjer i det sirkumpolare området for å sikre stabil 
bosetning i regionen. I tillegg vil satsingen på droner være viktig knyttet til økt beredskap og 
kompetanse i nordområdene. Det vil også være behov for økt øvingskapasitet knyttet til 
aktivitet både på land, nært kysten og langt fra land.  

 
- Fylkesrådet forventer at sikkerhet og beredskap har høyeste prioritet i havområdene utenfor 

regionen. Riksrevisjonen har i en rapport fra mars 2019 konkludert med at myndighetene ikke 
har sørget for at oljevernberedskapen er godt nok tilpasset forholdene i nordområdene. 
Skipstrafikk og petroleumsvirksomhet har økt de siste årene, og det er forventet fortsatt økt 
aktivitet i nord fremover. Derfor må sikkerhet- og beredskapskapasiteten styrkes. Fylkesrådet 
mener her det er viktig å styrke den kystnære beredskapen, og å involvere den regionale 
fiskeflåten. I tillegg er det avgjørende å bygge opp Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) 
på Fiskebøl som viktig del av senterets arbeid med marint miljø, og som et nasjonalt 
tyngdepunkt. 
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- Fylkesrådet er svært opptatt av arbeidet mot marin forsøpling, og registrerer at mål i tidligere 
forvaltningsplaner ikke er nådd. Flere av regionens sterke kompetansemiljø og bedrifter har 
arbeidet med disse problemstillingene over tid, og må involveres i myndighetenes satsinger for 
å bekjempe marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt. Et slikt miljø er for eksempel klyngen 
Marine Recycling Cluster, der sterke bedrifter og kunnskapsmiljø arbeider sammen om å løse 
sentrale problemstillinger. I tillegg må statens nylig etablerte senter for oljevern og marint miljø i 
Lofoten og Vesterålen (SOMM) tillegges flere oppgaver knyttet til marin forsøpling. 

 
- Havbruksnæringen er et eksempel på en næring der flere aktører planlegger virksomhet stadig 

lenger ut fra kysten. Havbruksnæringen er svært viktig for verdiskaping og sysselsetting i 
Nordland. Siden forvaltningsregimene i kystsonen og åpent hav er ulike, mener Fylkesrådet det 
må etableres et system for avklaringer i tilfeller der virksomhet strekker seg over begge 
forvaltningsområder. 

 
- Fagrapportene viser usikkerhet knyttet til effekt av økte havtemperaturer i Norskehavet. Dette 

er et komplekst tema hvor konsekvensene er knyttet til en rekke forhold. Fylkesrådet er opptatt 
av at temaet vies tilstrekkelig oppmerksomhet og forskning. Dette gjelder også den 
bekymringsfulle nedgangen i flere sjøfuglbestander. 

 
- Fylkesrådet i Nordland mener det er urovekkende at klimaendringene gir gjennomgående 

økende havtemperatur globalt, selv om økt havtemperatur isolert sett for Barentshavet-Lofoten 
viser seg å ha gitt økt produksjon i havet. Det forventes at myndighetene gjennomfører tiltak for 
å sikre at CO2-utslipp fra Norge reduseres, herunder tiltak for å tilrettelegge for CO2 fangst- og 
lagring. Nordland har et betydelig vannkraftoverskudd, og har forutsetning for å bidra i 
elektrifiseringsprosesser. 

 
- Fylkesrådet er fornøyd med at tilstanden for de viktigste kommersielle fiskebestandene er god, 

og at fiske drives godt innenfor bestandenes tåleevne. Fiskerinæringen er svært viktig for 
Nordland både med tanke på verdiskaping og sysselsetting. Økende fisketurisme uten 
tilfredsstillende regulering er imidlertid en trussel mot en bærekraftig forvaltning av bestandene. 
Fylkesrådet forventer at myndighetene iverksetter tiltak for å sikre en bærekraftig regulering av 
fisketurisme. For øvrig mener fylkesrådet det må utarbeides et forvaltningssystem, i tillegg til 
forvaltningsplanene for hav, som kan sikre en bærekraftig ressursforvaltning og utvikling av 
opplevelsesbasert reiseliv. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Terje Gustavsen 
Seksjonsleder næring 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Hovedmottakere: 
Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 
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