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SVAR - HØRING FORSLAG OM FORSKRIFT OM SKYTE- OG
ØVINGSFELT I SJØ - MÅSØY KOMMUNE

Viser til tidligere korrespondanse i sakens anledning. Måsøy kommune har på forespørsel den
19.11.2021 fått innvilget forlenget høringsfrist til 31.12.2021, jfr. deres epost, dat. 23.11.2021.

Måsøy kommunestyre har behandlet forslaget til forskrift og gjort vedtak, som blir gjeldende
som Måsøy kommunes høringsuttalelse til saken. Vedtaket (høringsuttalelsen) ligger vedlagt.

Stein Kristiansen
Avdelingsingeniør

yedlegg:
Måsøy kommunestyre - Melding om vedtak i sak 105/21 Høring- Forslag til forskrift om
skyte- og øvingsfelt i sjo- Masoy kommune.

Måsøy kommune
Postboks 71
9691 HAVØYSUND

Besøksadr: Torget I
Telefon sentralbord: 78 42 40 00
E-post: postmottak@masoy.kommune.no

Bankgiro 4955.05.00050
Org. nr. 941 087 957



MÅSØY KOMMUNE
Formannskapskontoret

Havøysund, 21.12.2021

Forsvarsdepartementet

vdr ref.
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arkivkode
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saksbehandler
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direkte telefon/telefaks
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e-postadresse
lis@masoy.kommune.no

MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet i møte 16.12.2021:

Sak 105/21 - HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SKYTE-OG
ØVINGSFELT I SJØ- MÅSØY KOMMUNE.

Kommunestyrets vedtak: oGf

Masoy kommunestyre viser til horingsbrev og horingsnotat med vedlegg dat. 13.12.2021 vedrorende
forslag til ny forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø, som bla. medfører forslag om 2 nye skytefelt i
Måsøy kommune, Ingøy I og Ingøy II.

Måsøy kommunestyre kan ikke akseptere at forsvaret skal etablere seg med skytefelt i sjø i
Måsøy kommune.

Begrunnelse;
Måsøy kommune har forståelse for og annerkjenner at forsvaret av berdskapsmessige og operative
årsaker, har bruk for skytefelt og øvelsesområder i sjø for atrene personell, øve med sitt materiell og
sine våpensystemer, både i nasjonal og alliert sammenheng.

De foreslåtte feltene Ingøy Jog Jngøy II ligger imidlertid i et område der det i store deler av året pågår
en høy fiskeriaktivitet. Fiskeriressursene er og vil være en av Norges aller viktigste næringer i
fremtiden. Vår oppfatning er at sjøområdene og fiskefeltene langs kysten i Måsøy kommune er blant
de viktigste vi har i landet, og derfor er av vesentlig nasjonal og global betydning. Fiskeressursene
som høstes i disse områdene, vil slik vi vurderer saken, være et svært viktig bidrag til en sikker
matvareforsyning, både for nåværende og fremtidige generasjoner.

Det vurderes som svært sannsynlig at det vil være et hoyt konflitniva med hensyn på konsekvenser av
forurensing, støy, trykkbølger fra eksplosjoner mv, mhp. pavirkning på fisk, marine pattedyr, sjobunn,
gytefelt, havbunn, fugler og andre levende organismer. Av føre var prinsipp bør en derfor unngå å
etablere de aktuelle skytefeltene.

Enst. vedtatt
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MÅSØY KOMMUNE
Fonnannskapskontoret

Rett utskrift bekreftes:
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