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Høringsuttalelse til lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser, Havressursloven
Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til skriv av 24. juni d.å hvor Fiskeri- og kystdepartementet
ber om uttalelse til NOU 2005:10 – lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser,
Havressursloven.
NMF har følgende kommentarer til lovforslaget:
1. Lovens formålsparagraf
I NOUen, side 33 står det følgende: ”Marine økosystemer må forvaltes sli at deres struktur,
virkemåte og produktivitet opprettholdes og kan gi grunnlag for en utbytterik høsting.”.
NMF stiller seg uforstående for hvorfor dette ikke kommer fram i lovens formålsparagraf.
Havressursloven skal ikke bare sikre en samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av viltlevende
marine ressurser, slik det står i formålsparagrafen, men også sikre en forsvarlig økosystembasert
forvaltning av de marine økosystem.
NMF vil foreslå følgende endring i lovens formålsparagraf:
”Lovens formål er å forvalte viltlevende marine ressurser og deres økosystem slik at biologisk
mangfold, økosystemenes funksjon og produktivitet opprettholdes. På dette grunnlag skal
loven sikre en samfunnsøkonomisk og langsiktig bærekraftig utnyttelse av marine ressurser”.
2. Kunnskapsbasert ressursutnyttelse
Stadig nye marine arter blir aktuell for kommersiell utnyttelse. Bare iløpet av det siste året har
fiskere startet høsting av strandsnegl, kongesnegl og sjøpølse. Det er viktig at utnyttelse av disse
ressursene er basert på en helhetlig økosystembasert forvaltning. Før man iverksetter kommersiell
utnyttelse av nye arter må man dokumentere at det er økologisk forsvarlig. Man vil da unngå at et
forvaltningsvedtak blir fattet for sent, og at ressursen blir ødelagt før man får oversikt over
bestandssituasjonen og de økologiske konsekvensene en kommersiell utnyttelse vil medføre.
I dag er det forvaltningen og forskerne som må dokumentere grunnlaget for forvaltningsvedtak
overfor næringen.
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NMF vil foreslå at § 1-6 utvides med en setning som lyder: ”kommersiell høsting av enhver
ressurs må være basert på en helhetlig økosystembasert forvaltning.”
Mindretallet i Havressurslovutvalget ønsker også å innføre et slikt bevaringsprinsipp
(speilvending) ijfr. det bevaringsprinsippet som er foreslått av Biomangfoldutvalget (NOU
2004:28). NMFs forslag støttes derfor av mindretallets forslag i Havressurslovutvalget.
Bevaringsprinsippet krever tillatelse til åpning av ervervsmessig høsting av viltlevende marine
ressurser. Enhver som ønsker å iverksette høsting/fiske av en marin ressurs må dokumentere at
det er økologisk forsvarlig. NMF mener at Havressursloven vil bli styrket ved bruk av
bevaringsprinsippet, da loven vil sikre en langsiktig forsvarlig økosystembasert ressursutnyttelse.
NMF krever at bevaringsprinsippet, med foreslått endringsforslag, implementeres i
lovforslagets § 1-6.
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