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Svar på høring - Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø   
 
Det vises til avtale om utsatt høringsfrist på høringen om forslag til forskrift om skyte- og øvingsfelt 
i sjø. Da høringsportalen er lukket sendes svaret på høringen som brev.  
 
Fylkesrådet i Nordland har i sitt møte den 17. desember enstemmig vedtatt følgende høringssvar: 
 
 

1. Fylkesrådet er kritiske til at berørte fylkeskommuner ikke er tilskrevet om høringen og ikke 
er høringsparter. Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for regional utvikling og 
planlegging på et regionalt nivå, og burde av den grunn vært høringspart.  

 
2. Fylkesrådet anerkjenner Forsvarets behov for skyte- og øvingsfelt som en vesentlig 

nasjonal interesse. Forsvaret har behov for å kunne øve for å slik opprettholde 
forsvarsevnen, og arealplanleggingen må ta hensyn til dette behovet.  

 
3. Forsvarets aktivitet har betydelige konsekvenser for andre næringer, og det er allerede et 

høyt konfliktpotensial mellom Forsvaret og særlig fiskeri og havbruk. Andfjorden er et 
tydelig eksempel på et område med motstridende interesser. Fylkesrådet oppfordrer 
departementet til å finne en arena for dialog mellom Forsvaret og næringer med interesser i 
havet, og merker seg Andøya Space’ forslag om at Forsvaret må få en koordineringsplikt 
mot andre næringer.  

 
4. Fylkesrådet er positive til at Forsvarsdepartementet legger opp til avvikling av tre skytefelt 

det ikke lengre er behov for i nærheten av Bodø, og at skytefeltet Skomvær deles i to for 
slik å legge til rette for mer samtidig aktivitet og ferdsel. Fylkesrådet merker seg at der er 
foreslått opprettet nye skytefelt både på Halten, utenfor kysten av Troms og Finnmark, 
Forsvaret gjennom dette båndlegger betydelige havarealer i Nord-Norge.  

 
5. Fylkesrådet merker seg at Forsvarsdepartementet ønsker å hjemle forskriften i 

sikkerhetsloven, og unnta områdene fra den helhetlige behandlingen av arealbruk som skal 
finne sted i plan- og bygningslovens virkeområde. Dette er fylkesrådet uenig i, og mener at 
plan- og bygningsloven må gjelde også for de deler av Forsvarets skytefelt som ligger 
innenfor lovens virkeområde.  
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6. Fylkesrådet merker seg høringssvaret KS har sendt inn, og slutter seg til dette. Fylkesrådet 

vil særlig understreke bemerkningen om at høringen er for svakt utredet og 
konsekvensvurderingene mangelfulle. Fylkesrådet mener at saken må stilles i bero til det er 
gjort en ny utredning som følger utredningsinstruksen. Saken bør da på ny høring. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Merethe Schjem  
leder for fylkesrådsleders kontor  
 Jørgen Bikset 
 rådgiver 
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