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Innspill – Revidering av Forvaltningsplan for Barentshavet
31. januar 2020 fikk rådets medlemmer utsendt en e-post, der rådets ledelse ba om
tilbakemeldinger på et utkast til innspill i forbindelse med den pågående revideringen av
«Forvaltningsplan for Barentshavet».
Innspillet var utformet på bakgrunn av de presentasjoner og drøftinger som fant sted på rådets
møte 15. januar 2020 i Alta, der det var satt av 2 timer til å behandle dette som eget tema i
møtet.
Frist for å ha avlevert stemme ble satt til kl. 15.30 den 13. februar 2020.
Ved fristens utløp hadde alle 7 medlemskommuner avgitt sin stemme, og uttalelsen under ble
vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Nærmere protokollering presenteres etter vedtaket, i slutten av
protokollen.
Vest-Finnmark Rådet har vedtatt følgende felles innspill i sak 7/20:
«Hovedpunkter







Forvaltningsplanen er en plan som skal legge til rette for verdiskaping gjennom
bærekraftig bruk av naturressursene. Det er ikke en verneplan.
En SVO (særskilt verdifulle og sårbare områder) har betydning for mangfold og
produksjon, men er ikke et vernet område - næringsaktivitet kan skje med særskilt
aktsomhet.
Iskantsonen er dynamisk, observerbar og varsles daglig (av Meteorologisk Institutt).
Den må som SVO defineres som et dynamisk system og ikke som en statisk linje.
Det eksisterer teknologi som gjør det mulig å operere sikkert og miljømessig forsvarlig
i alle åpnede områder av Barentshavet.
Behovet for avgrensing av petroleumsvirksomhet ut fra klimahensyn bør behandles som
en global/nasjonal problemstilling, ikke avgrenset til et lokalt spørsmål for
næringsutvikling i Finnmark.

Ringvirkninger av petroleumsnæringen er helt avgjørende for at denne næringen skal ha
legitimitet i nord. En tydelig nasjonal politikk som setter strenge krav til oljeselskaper om
ringvirkninger er derfor viktigere nå, enn det har vært på mange år.
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Klimaendringer og miljøutfordringer er en av våre største utfordringer også i nord.
Klimahensyn bør behandles som en global/nasjonal problemstilling, og kan ikke avgrenses til
et lokalt spørsmål for næringsutvikling i Finnmark. Veien videre for å løse framtidens
utfordringer er ikke å begrense dagens bærekraftige bruk av våre naturressurser i nord, men må
komme gjennom ny teknologi og forskning. Nord-Norge og Finnmark er i dag en veiviser for
hele verden innen bærekraftig bruk av både sjømat, mineraler og energi.
Vest-Finnmark Rådet forventer at forvaltningsplanen og Regjeringen stiller strenge krav til all
næringsaktivitet som skal foregå i havområdene utenfor Finnmark. Dette på en slik måte at alle
ulykker kan forhindres og at målet er null skadelig utslipp og skader miljøet på til luft og i
havet.
Havområdene i nord dekker store områder. Vest-Finnmark Rådet forventer at beredskapen i
nord er dimensjonert, trenet og tilført tilstrekkelige ressurser til berge liv, materiell og miljø der
hvor aktivitet skal foregå.»

Detaljert protokollering av stemmegivingen:
Følgende fem kommuner stemte ja til felles innspill:
Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy og Porsanger kommune
Følgende to kommuner stemte nei til felles innspill:
Alta og Nordkapp kommune
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