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Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen 
 
Det vises til overnevnte høring. 
 
Forsvarsdepartementet (FD) merker seg at lovforslaget tar sikte på å gi de overordnede 
rettslige rammer for forvaltningen av mineralressurser og ikke de mer detaljerte regler som vil 
følge av forskriftsregulering. Våre innspill gis på denne bakgrunn.  
 
Til kapittel 3.5 - Sameksistens med andre aktiviteter 
 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) i sjø og aktiviteten i disse er sentral for Forsvarets 
operative virksomhet, og i siste instans for den nasjonale beredskaps- og 
krisehåndteringsevnen. De skal dekke behovet for å utdanne og øve personell, prøve ut 
materiell og fartøyer og ivareta alliert øving og trening. Feltene representerer klargjorte 
områder hvor Forsvaret, alene og sammen med allierte, kan øve og trene operasjoner i alle 
dimensjoner (luft, overflate, under vann) og under alle værforhold. Det er avgjørende for 
Norge å kunne være en troverdig og forutsigbar tilrettelegger for øving og trening med våre 
allierte i egne interesse- og nærområder. Virksomheten er konsentrert til definerte 
øvingsområder, både i beskyttet farvann og til havs. 
 
SØF i sjø utgjør avgrensede faresoner som aktiveres når Forsvaret har behov for å 
gjennomføre skyteøvelser. Skyteøvelser krever at annen ferdsel holder seg unna, dels av 
hensyn til øvingsutbytte for Forsvaret, dels fordi øvelsene kan medføre fare for annen sivil 
trafikk og virksomhet. 
 
Det er pågående prosesser, i dialog med de berørte departementer, om avvikling og 
nyetableringer av SØF i sjø, i tråd med Forsvarets fremtidige behov. Satsingen på avanserte 
langtrekkende våpensystemer, jf. Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og Bærekraft, vil øke 
kravene til effektive treningsarenaer i tiden fremover. Forsvarets behov, med hensyn til 
operative krav, må ses i sammenheng med pågående kystsoneplanlegging og mulig 
samvirke med fiskeri- og havbruksnæringen, samt annen aktivitet som eksempelvis 
mineralvirksomhet. Det er svært viktig at kystsoneplanleggingen og eventuelt fremtidige 
konsesjonsrunder tar hensyn til Forsvarets arealbruksinteresser slik at Forsvarets operative 
evne og behovet for alliert øving og trening ivaretas. 
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Til kapittel 4. - Utvinningstillatelser 
 
Det er viktig at hensynet til nasjonal sikkerhet ivaretas i tilstrekkelig grad i loven eller i 
forskriftsregulering. Hensynet til nasjonal sikkerhet i utvinningstillatelser bør gjøres eksplisitt, 
jf. forskrift til lov om petroleumsvirksomhet § 10 og § 11 (endret 26. juni 2017 nr. 980). Det 
kan også vurderes om det skal gjøres eksplisitt at hensynet til nasjonal sikkerhet også 
gjelder ved overdragelser (§4-14) eller som bakgrunn for statlig overtakelse (§5-6). 
 
 
Til kapittel 5.3 – Forholdet til annen lovgivning 
 
Forskrift om militære forbudsområder 
 
Jf. forskrift om militære forbudsområder innen sjøforsvaret av 31. desember 2016 nr. 1914 er 
det etablert flere forbudsområder. Et forbudsområde, foruten militære områder, er et nøyaktig 
angitt sjø- eller landområde som det er knyttet spesielle og nærmere definerte restriksjoner 
til. I forbudsområdene er det forbud mot adgang for uvedkommende, dykking, ankring, 
sjømåling, fiske og bruk av trål og bunnredskaper i enhver form. Hvilke geografiske områder 
det er tale om fremgår av forskriften. Det dreier seg om 16 hovedområder langs kysten, fra 
nord til sør. 
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