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Innspill til Stortingsmelding om marint vern 

Nettverk fjord- og kystkommuner er et tverrpolitisk nettverk som har 71 medlemskommuner, spredt langs 

kysten fra Nordkapp i nord til Farsund i sør. Våre medlemmer er vertskap for to tredjedeler av all 

oppdrettsproduksjon i Norge.  

For NFKK er havbruk- og sjømatnæringene svært viktige, og vi er opptatt av å spille på lag med næringen. Vi 

ønsker å skape lokale arbeidsplasser og nasjonal verdiskaping og bidra til en sunn og klimavennlig 

matproduksjon. 

Nettverk fjord- og kystkommuner ønsker med dette å komme med innspill til den kommende 
stortingsmeldingen om marint vern. 

NFKK har forståelse for at Norge har forpliktelser til å verne et representativt utvalg av norsk natur for 
kommende generasjoner. Vi er tilhengere av en gjennomgang av praksis i forbindelse med forarbeid og endelig 
vedtak av nye marine verneområder, slik vi antar at stortingsmeldingen vil avklare. 

NFKK har tidligere vært kritiske til arbeidet Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har utført i 
forbindelse med forslag om nye verneområder. Som eksempel kan vi vise til vern av deler av Lopphavet 
(strekker seg fra Nord-Troms inn i Vest-Finnmark). Dette verneområdet kan bli ett av de største i landet.  

NFKK ber Klima- og miljødepartementet sette verneprosesser på vent frem til stortingsmeldingen foreligger og 
er behandlet i Stortinget. 

Flere kommuner har gjennomført eller gjennomfører prosjektet «Aktiv Marin Forvaltning» i samarbeid med 
Havforskningsinstituttet. Erfaringer fra dette må brukes og inngå i det framtidige arbeidet med arealforvaltning 
av sjøarealene - den kommunale sjøallmenning. 

Plan- og bygningsloven 
 
NFKK mener primært at en bærekraftig forvaltning av Norges sjøområder må skje gjennom plan- og 
bygningsloven framfor gjennom marint vern. Plan- og bygningsloven gir gode muligheter til å balansere vern og 
vekst på en bærekraftig måte, og samtidig ivareta både lokalt selvstyre og nasjonale føringer. 

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for 
vedtak om bruk og vern av ressurser» (fra plan og bygningsloven kap.1, § 1-1.Lovens formål). Stortinget har i 
anmodningsforslag bedt regjeringen utarbeide en stortingsmelding om marine verneområder. NFKK henstiller 
regjeringen om å legge plan- og bygningsloven til grunn for arbeidet med meldingen.  

Kommunenes medvirkning 

Formålet med det marine verneområdet er å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende 
generasjoner. Dette ble behandlet og vedtatt i Stortingsmelding om vern og bruk av kystsonen, St.meld. nr. 43 
(1998-1999). 



Stortinget har gitt føringer om at det marine vernet skal være «liberalt». Det undersjøiske landskapet skal 
beskyttes med sitt mangfold av habitater, «samtidig som det tillates næringsvirksomhet som ikke er i strid med 
verneformålet». 

Forslagene om marint vern kan innebære begrensninger for oppdrett i kystkommunene. Det vil også bli 
strengere når det gjelder næring på tang- og tare samt vindmøller til havs.  

NFKK har forståelse for at Norge har forpliktelser knyttet til å verne et representativt utvalg av norsk natur for 
kommende generasjoner, og mener kommunene må tas med i arbeidet for å balansere lokale hensyn opp mot 
nasjonale målsetninger.  
 
NFKK stiller som et krav at kommunene skal være en aktiv part i utarbeidelsene av nye verneplaner.  
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