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Uttalelse til høring av ny forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 13. september 2021. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven). 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Forsvarsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om skyte- og 
øvingsfelt i sjø. Forsvarets skyte- og øvingsfelt er sentrale for Forsvarets operative 
virksomhet, og dermed også for den nasjonale beredskaps- og krisehåndteringsevnen. 
Forskriften definerer skyte- og øvingsfeltene som forbudsområder og det vil som 
hovedregel medføre at ferdsel, aktivitet og etablering av faste eller midlertidige 
installasjoner er forbudt i feltene. Det foreslås imidlertid en rekke unntak fra forbudet, 
blant annet for aktivitet i feltene når Forsvaret ikke avholder skyteøvelser.  
 
Uttalelse fra DMF 
DMF har vurdert om utkast til forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø berører noen av 
våre fagområder og kan være i konflikt med utnyttelsen av mineralressurser i 
forbudsområdene som er omfattet i forskriften.  
 
I forbudsområder som er angitt i vedlegg til forskriften er ferdsel, aktivitet og 
etablering av faste eller midlertidige installasjoner i forbudsområder forbudt.1 Vedlegg 
5 «Forslag til forbudsområder for Forsvarets skytefelt i sjø» viser detaljkart over 
skytefeltene der det er synliggjort hvilke deler av skytefeltet som omfattes av 
forbudsområdene, og hvilke deler av skytefeltet som ikke er forbudsområde og som 
kun omfattes av fareområde i luftrommet. Under punkt 6.9 i høringsnotatet omtales 
forholdet til mineralressurser. Her fremgår følgende: 
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«Det er ikke konkrete, arealmessige konflikter med skyte- og øvingsfelt i sjø i den grad 
utskipingen fra masseuttak på land ikke blir forhindret. Som beskrevet i kapitlet om 
forhold til ferdsel avvikles skyteøvelsene i korte tidsrom, og der skyteøvelsene søkes 
tilpasset i tid og rom forhold til sjøtrafikken. Forholdet til mineralressurser er ikke 
behandlet som eget tema i konfliktvurderingen. Skyte- og øvingsfelt i sjø og utskiping 
av mineralressurser forekommer i Hjeltefjorden, Porsangerfjorden og Tanafjorden.» 
 
DMF kan ikke se at den foreslåtte forskriften berører registrerte forekomster av 
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. DMF tolker forskriften til 
å ikke medføre båndlegging av landareal og dermed at mineralressurser ikke blir 
båndlagt eller er i konflikt med aktiviteten som skal foregå etter forskriften. Det 
fremgår også av formålsbestemmelsen til forskriften i § 1 at «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.» DMF legger til 
grunn at Forsvarets aktiviteter er vurdert å ikke stride med utnyttelse av 
mineralressurser, og at dette er en samfunnsinteresse som vil bli vektlagt i tråd med 
formålsbestemmelsen. Skulle det likevel være slik at mineralressurser på land blir 
båndlagt eller være i konflikt må med aktiviteten etter forskriften må dette utredes 
nærmere. 
 
Vi har ingen andre merknader til høring av forskriften. Dersom videre behandling av 
saken viser at noen av våre fagområder blir berørt, ber vi om å få saken oversendt. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
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