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HØRINGSUTTALELSE OM FORSVARETS SKYTE- OG ØVINGSFELT I SJØ 
 
Det vises til Forsvarsdepartementets høringsnotat datert 13.09.2021 som omhandler 
skyte- og øvingsfelt i sjø.  
 
Innledningsvis vil vi opplyse om at Måsøy Næring og Havn KF (MNH) ser behovet for 
Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene. Som kommunens etat for næringsutvikling 
og havnevesen er MNH samtidig opptatt av at Forsvarets aktivitet ikke skal skape 
vansker for eller hindre skipstrafikk, fiskeflåte eller annen eksisterende eller ny 
næringsrettet virksomhet i kommunen. Av den grunn er vi svært skeptiske til planene om 
foreslåtte skyte- og øvingsfelt i Finnmark generelt, og i områdene Ingøy I og II spesielt. 
Det understrekes at Ingøy I og Ingøy II ligger plassert på et av Norges aller viktigste 
fiskefelt.  
 
Vi anser at høringsnotatet i for liten grad har behandlet konsekvensene for de marine 
ressursene og fiskerivirksomheten. Som et minimum bør Forsvaret konsekvensutrede 
følgene av planlagt arealbruk. Vi mener de lokale interessene til sivile og all 
næringsvirksomhet må hensyntas langt sterkere enn høringsnotatet gjør. 
 
Vi er spesielt betenkt over hvilke begrensninger som forbudsområdene påfører bruken av 
sjøområdene rundt Ingøy og ikke minst nye landbaserte installasjoner på Ingøy, 
herunder ny næringsrettet virksomhet og infrastruktur. For eksempel er det i 
kommunens pågående arealplanprosess, som snart kommer på høring, kommet inn flere 
nye planer for fremtidsrettet næringsutvikling og infrastruktur på Ingøy, herunder 
prosjekter for fiskemottak, havbruk og lavtrofisk akvakultur, havvind, nye strømkabler 
m.m.  
 
Kort oppsummert ønsker vi at eventuelle skytefelt i området ikke medfører 
begrensninger på eksisterende eller ny næringsvirksomhet, og at det i det minste må 
utføres en bedre konsekvensutredning.  
 
Vi ser frem til en konstruktiv videre dialog. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Måsøy Næring og Havn KF 

 
Per Martin Fosmark, daglig leder 
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