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Høringsuttalelse - forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø 
 
Porsanger kommune viser til høring om forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø og 
tidligere korrespondanse hvor det gis utsatt svarfrist til 20.12.2021. 
 
Kommunestyret i Porsanger kommune har følgende uttalelse til høringen:  
 

Kommunestyret i Porsanger er imot opprettelse av skyte- og øvingsfelt 
i Porsangerfjorden. Kommunestyret mener også at forskriften burde 
vært utredet bedre. 
 
Begrunnelse: 
 
Fiskeri 
 
Kommunestyret mener at dette hensynet burde vært utredet bedre og 
at konfliktvurderingen burde vært oppjustert til en høyere kategori. 
Området som foreslås som skytefelt er i bruk gjennom hele sesongen, 
blant annet av mange lokale kystfiskere. I tillegg finnes det flere fiske- 
og krabbemottak i Smørfjord og Indre Billefjord. Det fiskes både med 
line og teine etter kongekrabbe, torsk, sei, hyse, kveite og reke 
innenfor hele området eller i nærheten av området. Fiske etter 
kongekrabbe er en spesielt lønnsom og viktig næring i 
Porsangerfjorden som utøves nesten hele året innenfor området som 
er foreslått til skytefelt. I tillegg er kommunen bekymret for mulige 
begrensninger på gjennomfart/ferdsel. 
 
Porsanger kommune har også nylig igangsatt et forprosjekt med mål 
om å få gjennomført forskning på innovative tiltak som skal øke 
verdiskapning fra kongekrabbe gjennom oppforing og gjenoppbygging 
av bestandene av fjordtorsk og kysttorsk i fjorden (Porsangerfjorden 
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3.0). Det er blant annet skissert at fjorden kan deles inn i ulike 
produksjonssoner med ulike forvaltningsregimer. Kommunen ønsker at 
økosystemene i fjorden skal kunne restaureres og at verdiskapningen 
basert på fjorden skal kunne økes. Det er ikke omtalt og utredet i 
større omfang i høringsnotatet hvordan marint liv vil kunne påvirkes av 
aktiviteten som vil følge av forskriften. 
 
Samiske og kvenske interesser 
 
Samiske interesser er omtalt som et eget tema i høringsnotatet. Kyst- 
og fjordfiske, sjølaksefiske og reindrift er trukket fram som tema som 
faller innenfor begrepet samiske interesser. I høringsnotatet er det 
vurdert at det ikke vil være konflikter knyttet til forsvarets aktivitet og 
samiske interesser. 
 
Kommunestyret i Porsanger mener at samiske interesser burde vært 
utredet mer utførlig i høringsnotatet. Også tradisjonell bruk av fjorden 
utenfor næringsbegrepet burde vært utredet og tillagt vekt. 
 
Porsangerfjorden ligger i et tradisjonelt sjøsamisk og kvensk område, 
hvor tradisjonell bruk av fjorden er nært knyttet til lokal kultur og 
identitet. Blant annet er fiske- og sankingskulturen for egen matauk 
fortsatt levende i Porsanger og dette gjør tilgang til og bruk av 
Porsangerfjorden til en viktig del av det materielle kulturgrunnlaget. 
Dette utgjør et viktig hensyn som bør ivaretas. Porsanger kommune 
har blant annet i sin egen kartlegging av viktige friluftslivsområder 
markert området mellom Ytre Leirpollen og Kjæs som et svært viktig 
friluftslivsområde knyttet til fritidsfiske: 
https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00034822. I tillegg eksisterer det 
flere andre fiskegrunner innenfor området som er viktige for den 
tradisjonelle kulturutøvelsen. 
 
Kommunestyret mener også at forskriftens innvirkning på 
naturgrunnlaget for samisk kultur kan være av et slikt omfang at det 
utløser konsultasjonsplikt med Sametinget eller andre representanter 
for berørte samiske interesser i tråd med reglene i Sameloven. 
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