
Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø 

 

§ 1. Formål 

Formålet med forskriften er å fastsette skyte- og øvingsfelt i sjø som forbudsområder. 

Forsvaret skal ta hensyn til liv, helse, miljø og materielle verdier og legge til rett for sambruk med 

øvrige samfunnsinteresser ved utøvelse av myndighet etter denne forskrift. 

 

§ 2. Hvilke områder som er forbudsområder 

Vedlegg 1 i denne forskriften angir skyte- øvingsfelt fastsatt som forbudsområder der 

posisjonene er oppgitt i WGS-84 datum.  

Områder som det er fastsatt restriksjoner til med hjemmel i sikkerhetsloven eller annen lov 

gjelder i tillegg til de forbud som fastsettes i denne forskrift.  

Forskriften gjelder med de begrensninger som følger av overenskomster med fremmede 

stater eller av folkeretten for øvrig. 

 

§ 3. Forbud mot ferdsel, aktivitet og etablering av faste installasjoner i forbudsområder   

Uten tillatelse etter § 5 er ferdsel, aktivitet og etablering av faste eller midlertidige 

installasjoner i forbudsområder angitt i § 2 forbudt.  

Forbudet i første ledd gjelder ikke for 

a) etablering av faste installasjoner i Halten dronekorridor som ikke er til hinder for 

Forsvarets bruk og øving med droner 

b) etablering av navigasjonsinnretninger i regi av Kystverket 

c) eksisterende rørledninger og kabler på havbunnen 
d) innretninger i henhold til godkjennelse eller tillatelse etter petroleumsloven § 4-2 

og § 4-3 eller forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen § 4-5 og § 6-1 

eller havenergiloven §3-1 og §3-2  

e) eksisterende akvakulturlokaliteter, som gis anledning til å opprettholde 

virksomhet i henhold til gjeldende akvakulturtillatelser.. Forbudet gjelder for nye 

anlegg og endringer i eksisterende akvakulturtillatelser som innebærer utvidelse 

eller nye lokaliteter 

f) etablering av sjølakseplasser i Finnmark som forvaltes av Finnmarkseiendommen 

g) luftfarten og luftrommet regulert etter luftfartsloven med forskrifter 

h) de bebygde øyene i Meløyvær i Harstad kommune: Flatøya, Krøttøya, 

Skjåholmen, Kleppholmen, Øya, Russøya, Gardsøya    

i) ferdsel som ikke unødig er til hinder for Forsvaret ved gjennomføring av 

skyteøvelser 

j) aktivitet og undersøkelser etter petroleumsforskriften §6 hvor Forsvaret ikke har 

kommet med innsigelser 

k) aktivitet i skyte- og øvingsfelt som foregår når Forsvaret ikke avholder 

skyteøvelser. 
 

§ 4. Påbud og Håndheving 



Under skyteøvelser skal enhver i et skyte- og øvingsfelt rette seg etter eventuelle anvisninger 

som blir gitt fra Forsvaret, herunder stoppe ferdsel eller avslutte pågående aktivitet og fjerne seg fra 

skyte- og øvingsfeltet.  

Forsvaret kan bortvise og innbringe personer som opptrer i strid med forbud angitt i § 3. 

 

§ 5. Tillatelse 
Forsvaret kan etter søknad gi helt eller delvis tillatelse til ferdsel, aktivitet eller etablering av 

faste eller midlertidige installasjoner i skyte- og øvingsfelt angitt i § 3. I vurderingen skal det blant 

annet legges vekt på 

a) i hvilken grad ferdsel, aktiviteten eller installasjonen vil påvirke Forsvarets behov for og bruk 

av forbudsområdet 

b) hvor i området ferdsel, aktivitet eller installasjon skal gjennomføres 

c) varigheten av ferdsel, aktivitet eller midlertidig installasjon 

d) om det er planlagt aktivitet i området i det aktuelle tidsrommet 

e) ander relevante forhold av sikkerhetsmessig betydning 

f) kost/nytte-effekten av å nekte den planlagte aktiviteten eller installasjonen. 

Forsvaret kan stille vilkår til tillatelsen etter første ledd. 

 

§ 6. Miljøhensyn 
 Forsvaret skal søke å unngå skyteøvelser i perioder og områder med restriksjoner for bruken 

som fremgår av skytefeltinstrukser etter § 7 første ledd bokstav b, med mindre det er nødvendig av 

operative hensyn. 

Dersom det er gjøres unntak fra begrensninger angitt i første ledd, skal Forsvaret utarbeide en 

skriftlig vurdering av behovet og de alternativer som er vurdert.  

 

§ 7. Skytefeltinstruks  

Forsvaret skal utarbeide instrukser for det enkelte skyte- og øvingsfelt som skal angi  

a) Forsvarets bruk av det enkelte skyte- og øvingsfelt  

b) Forhold av særlig betydning for planlegging og gjennomføring av skyteøvelser i 

feltet, herunder hensyn til natur, miljø eller andre samfunnsinteresser  

c) Bestemmelser om kommunikasjon og varsling til andre om kommende eller 

pågående bruk av forbudsområdet og om kommunikasjon og varsling mellom 

Forsvaret og berørte luft- og sjøtrafikktjenester.  

 Forsvaret skal føre en logg med oversikt over gjennomført aktivitet i feltene.  

 

§ 8. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft straks. 
 


