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Høring – Forskrift om skyte- og øvingsfelt i sjø 
 
Sogn og Fjordane Fiskarlag viser til at Forsvarsdepartementet har sendt på høring forslag til ny 
forskrift om forbudsområder for Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø (SØF-forskriften).  
 
Forslaget innebærer at 38 eksisterende felt videreføres, at det etableres 12 nye og at 49 felt avvikles. 
Forskriften vil videre definere de angitte feltene som forbudsområder, som innebærer at annen 
aktivitet som ikke innebærer faste installasjoner vil kunne videreføres utenom de tidspunkt hvor det 
øves. 
 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt har ikke tidligere vært rettslig formalisert. Under henvisning til en 
utvikling mot større interessekonflikter i sjøområdene  vil Forsvarssektoren sikre sine skyte- og 
øvingsfelt innenfor rammen av sektorregelverket, gjennom å forskriftsfeste skyte – og øvingsfelt. 
 
I denne sammenheng er det et viktig moment at tilgjengelig kartdata gjennom Fiskeridirektoratets 
kartløsning er oppdatert, slik at relevant sektormyndighet har tilstrekkelig grunnlag til å gjøre sine 
vurderinger. 
 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt er dokumentert og offentliggjort gjennom NOU 2004:27 Forsvarets 
skyte- og øvingsfelt – Hovedrapport frå Det rådgivende utval til vurdering av Forsvarets 
øvingsmuligheter. 
 
Utvalget peker her på at Forsvarets øvingsaktiviteter er arealkrevende  og ofte kommer i konflikt med 
andre samfunnsinteresser. I områder hvor Forsvaret tar i bruk arealer som er viktige for andre 
interessegrupper kan konflikter dempes ved å legge til rette for flerbruk. 
 
På bakgrunn av dette bør forskriften utformes etter prinsippet om flere skytefelt, fremfor å samle 
skyteøvelsene til færre felt. En slik modell vil i større grad legge til rette for flerbruk og gir fiskeriene 
den nødvendige fleksibilitet. 
 
Utvalget peker videre på at man gjennom flerbruksplaner for de faste skyte- og øvingsfeltene og med 
utgangspunkt i Forsvarets behov for anlegg og virksomheter, må søke en aktiv samordning mellom 
alle vesentlige bruks- og verneinteresser med en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget som 
generelt siktemål, og at dette må gjelde både for eksisterende og planlagte nye felt. Videre vises det til 
at øvelsene og treningene avholdes slik at det blir minst mulig konflikt med fiskeriaktivitet. 
 
Slik forskriften foreslås utformet synes det som at fiskerinteressene først skal hensyntas under 
utarbeidelse av skytefeltinstrukser.  
 
For å gi fiskeriene et reelt vern bør fiskeri nevnes under opplistningen av forhold av særlig 
betydning i forskriftens § 7 b. 
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Det er videre viktig at Norges Fiskarlag sikrer seg involvering allerede fra planlegging av 
gjennomføring av øvelser. Dette er særlig viktig med hensyn til utøvelsesforskriftens 
røktingsbestemmelser, og har en viktig side mot fiskernes rettssikkerhet. 
 
Norges Fiskarlag bør se på muligheter for å etablere et varslingssystem for medlemmer, som gir 
informasjon om tid og sted for Forsvarets øvelser og som gir en reell mulighet for samordning. I denne 
sammenheng er det viktig at Forsvaret tilgjengeliggjør sine data. 
 
Sogn og Fjordane Fiskarlag vil særlig bemerke: 
 
Utenfor Solund og Askvoll er det viktige fiskefelt for lange og brosme. Det kreves at Forsvarets 
øvelser ikke gjennomføres i perioden mai til september. 
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Med vennlig hilsen  
Sogn og Fjordane Fiskarlag  
 
 
Henriette Skaar | Daglig leder 


