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Innspill – Revidering av Forvaltningsplan for Barentshavet
Vest-Finnmark Rådet er et politisk samarbeidsorgan for de 7 kommunene Alta, Hammerfest,
Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca.
43.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Regionen er i
vekst med tanke på samfunns- og næringsutvikling. Rådet har derfor valgt å innta rollen som
en aktiv medspiller i utviklingen i regionen og i fylket som helhet.
Rådet ønsker å avgi følgende uttalelse i forbindelse med at regjeringen våren 2020 skal
legge frem en St.meld. til Stortinget med revidering av «Forvaltningsplanen for
Barentshavet».
Forvaltningsplanene for havområdene skal legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig
bruk av naturressursene. De skal være et verktøy for å legge til rette for verdiskapning og
samtidig opprettholde naturmangfoldet i havområdene våre.
Avgrensning av SVOer (særskilt verdifulle og sårbare områder), herunder også spørsmålet om
iskantsone, må baseres på verdi og sårbarhet. Sårbarheten til økosystemet er knyttet til
tilstedeværelsen av de sårbare ressursene i tid og rom, og aktivitetsbegrensninger må derfor
ikke gis for perioder hvor de sårbare ressursene ikke er tilstede.
Vest-Finnmark Rådet har vedtatt følgende uttalelse 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.
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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.
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.»
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