
Lopphavet marine verneområde 



Hva er et marint verneområde? 

 

Hvorfor marint vern? 

 

Forankring i internasjonale forpliktelser og 

nasjonal politikk 

 

Lopphavet marine verneområde 
 



Lopphavet var ett av 36 områder som ble 

utpekt for marint vern i 2004 

 

17 områder ble klarert for oppstart i 2007 

 

Oppstart av marin verneplan for Lopphavet 

i 2009. Konsekvensutredning i 2010. 

 

Fylkesmannen fikk i april 2015 oppdrag om 

å videreføre arbeidet 

Lopphavet marine verneområde 
 



• Verneområdet skal opprettes med 

hjemmel i naturmangfoldloven § 39 

 

• Fylkesmannen skal utarbeide 

verneforslaget med bistand fra 

arbeidsutvalget for Nord-Norge 
Fylkesmannen (1), Fiskeridirektoratets regionkontor (1),  

Bivdi (2), Norges Fiskarlag (1),  

Norges Kystfiskarlag (1), Sjømat Norge (1), Fjordfiskernes 

forening (1) 

Kommunenes Sentralforbund (KS) (1) 

SABIMA (1) 

 

Referansegruppe 

 

Prosess 



Møter i arbeidsutvalg, med kommuner, med 

Finnmarkseiendommen, med 

fylkeskommunen, med referansegruppe 

 

10. Nov Vest-finnmark regionråd ber om 

pause i arbeidet 

 

12. Nov Hasvik kommune ber om at 

faktagrunnlag kvalitetssikres  

Prosess i 2015 



Januar møte mellom Hasvik kommune, 

Vest-Finnmark Regionråd og Klima- og 

miljødepartementet 

 

• Oppdatere KU for fiskeri og akvakultur  

 

Kommuner og Fylkesmannen enige om 

videre prosess 26. februar 2016 

 

 

Prosess i 2016 
 



• Oppdatert konsekvensutredning for 

temaene naturressurser og samfunn 

     ble presentert for berørte kommuner  

 4. november 

 

• Forslag til vern var til faglig 

gjennomgang i Miljødirektoratet i 

desember 

 

 

4. november 

Prosess 2016 



Forslag til vern 
 
Avgrensning 
Alt. A og B 
 



Nærmere om alternative avgrensninger 

Alternativ A (ca. 3363 km2):  
• Utelatt molo- og havneområder 

Alternativ B (ca. 3252 km2): 
• Utelatt molo- og havneområder 
• Øksfjorden og deler av området ved Sør-Tverrfjord 

med Langfjorden og Bergsfjorden er utelatt 
• Nuvsfjorden og Dønnesfjorden er utelatt 



Breivikbotn 



• Verneverdier 
o Høy biologisk produksjon av både fisk 

og sjøfugl 
o Stor spennvidde i naturtyper 
o Flere spesielle kvaliteter som korallrev 

på dypt vann 
 

• Verneformålet er å ta vare på 
verneverdiene  
o Og er knyttet til sjøbunnen med 

tilhørende dyre- og planteliv 

Verneverdier og verneformål for Lopphavet 



Ingen restriksjoner på 

dagens aktiviteter 

knyttet til fiske, 

oppdrett, fritidsfiske og 

skipsfart 

 

Restriksjoner 

• i referanseområder  

• fiske i områder med 

korallrev 

• på framtidig oppdrett 
 

Virkninger av vernet 



Kartlagte 
korallrev 
 



Alternative 
referanse- 
områder for 
reketrål  
og  
snurrevad 



Alternative 
referanse- 
områder for 
havbruk og 
overvåking av 
vannkvalitet 



Virkninger av vernet 
 

• Restriksjoner på  
• utfylling, mudring, deponering 

av masser, utslipp av 
ballastvann, omrøring av 
vannmasser, utnyttelse 
mineralske ressurser og 
installasjoner for 
energiutnytting m.m. 

 

• Forbud mot skjellskraping 
 

• Forbud mot havbeite 



Prosess i 2017 

• Høring av forslag til vern i perioden april til juni 

 

• I høringsperioden vil det bli arrangert åpne møter og møter med 

berørte kommuner 

 

• Merknadsbehandling etter høring 

 

• Møte i arbeidsutvalget i august/september 

 

 

• Fylkesmannen sin tilrådning til Miljødirektoratet i oktober 

 

• Miljødirektoratet skal gi sin endelige tilrådning 

 

• Departementet sluttbehandler saken og vedtak om vern 

fattes av Kongen i statsråd gjennom kongelig resolusjon 
 



Takk for oppmerksomheten 



Avgrensning 

• Verneområdet dekker et sjøareal på ca. 3296/3186 
km2.  

 

• Vernegrensen følger grensen for privat grunn 
(marbakken), med unntak av i områder med 
Finnmarkseiendommens grunn hvor grensen er 
lagt til middel høyvann.  

 



Eksisterende 
verneområder 



Særskilt 
beskyttede 
koraller 



Havbrukslokaliteter 



Forkasta 
referanse- 
områder for 
snurrevad 
 



Bakgrunn 

• Lopphavet var ett av 36 områder som ble utpekt for 
marint vern i 2004 

 

• 17 områder ble klarert for oppstart i 2007 
 

• Oppstart av marin verneplan for Lopphavet i 2009 
 

• Fylkesmannen fikk i april 2015 oppdrag om å 
videreføre arbeidet 

 





Norskekysten deles inn i 3 biogeografiske regioner  
Lopphavet tilhører Finnmark subprovins 
 
36 kandidatområder for marint vern som skal dekke 
variasjonsbredden i norsk marin natur.  
 
Inndelt i 6 kategorier  
Lopphavet er i kategori  Åpne kystområder 



Marint vern og organisering 

• Verneområdet skal opprettes med hjemmel i 
naturmangfoldloven § 39 
 

• Fylkesmannen skal utarbeide verneforslaget med 
bistand fra arbeidsutvalget for Nord-Norge 

 
• Rundskriv T-2/15 Saksbehandlingsregler ved 

områdevern etter naturmangfoldloven (§§ 41-43) 



Arbeidsutvalget for Nord-Norge 

Fylkesmannen (1) 
 

Fiskeridirektoratets regionkontor (1) 
 

Bivdi, Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon (2) 
 

Norges Fiskarlag (1) 
 

Norges Kystfiskarlag (1) 
 

Sjømat Norge (1) 
 

Fjordfiskernes forening (1) 
 

Kommunenes Sentralforbund (KS) (1) 
 

SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) (1) 
 



Referansegruppe 

• Sjømat Norge: Gunnar Gudmundsson (Cermaq AS) 
 

• Fiskarlaget Nord: Frits Eirik Fossmo og Kurt Nilssen 
 

• Bivdi: Tore Forsberg 
 

• Kystfiskerlaget: Tore Hansen 
 

• Hammerfest kommune Odd Edvardsen 
 

• Loppa kommune: Terje Haugen 



Prosess i 2015 

• Møte i arbeidsutvalget for Nord-Norge 22. mai 
 

• Informasjon til berørte kommuner sendt ut 26. 
juni 

 

• Møter med berørte kommuner i september 
 

• Informasjonsmøter i Hammerfest, Breivikbotn og 
Øksfjord 7., 8. og 9 september 

 

• Invitasjon til kommunene om å sitte i 
referansegruppe 14. september 

 

• Møte i arbeidsutvalget 1. oktober 
 

• Møte med Finnmarkseiendommen 7. oktober 



Videre prosess i 2015 

• Møte i referansegruppa 4. november 
 

• Møte Hasvik kommune 6. november 
 

• Møte Finnmark fylkeskommune 9. november 
 

• Vest-Finnmark regionråd ber om pause i arbeidet 
10. november 

• Hasvik kommune ber om at faktagrunnlag 
kvalitetssikres og at arbeidet utsettes  i brev den 
12. november 

 

• Møte i arbeidsutvalget 26. og 27. november 



Brev fra KLD 

• Brev til Hasvik kommune og Vest-Finnmark 
regionråd 22. januar 2016: 
o Oppdatere KU for fiskeri og akvakultur 
 

o Deretter sende forslag til faglig gjennomgang  
til Miljødirektoratet 

 

o Høring verneforslag høst/vinter 2016 
 
• Fylkesmannen og berørte kommuner ble enige om 

videre prosess i møte 26. februar 2016 
 

 



Prosess i 2016 

• Oppdatert konsekvensutredning for temaene 
naturressurser og samfunn 

 

• Oppdatert konsekvensutredning ble presentert 
for berørte kommuner i juni 

 

• Forslag til vern var til faglig gjennomgang i 
Miljødirektoratet i desember 



Verneverdier og verneformål  for Lopphavet 

• Verneverdier 
o Høy biologisk produksjon av både fisk og sjøfugl 
o Stor spennvidde i naturtyper 
o Flere spesielle kvaliteter som korallrev på dypt 

vann 
 

• Verneformålet er å ta vare på verneverdiene  
o Og er knyttet til sjøbunnen med tilhørende dyre- 

og planteliv 
 



Virkninger av  vernet 

 Ingen restriksjoner på dagens aktiviteter knyttet til 

fiske, oppdrett, fritidsfiske og skipsfart 

 Restriksjoner 

o i referanseområder  

o fiske i områder med korallrev 

o på framtidig oppdrett 

 



Virkninger av vernet 

• Restriksjoner på  
• utfylling, mudring, deponering av masser, 

utslipp av ballastvann, omrøring av 
vannmasser, utnyttelse mineralske ressurser 
og installasjoner for energiutnytting m.m. 

 

• Forbud mot skjellskraping 
 

• Forbud mot havbeite 



Prosess i 2017 

• Høring av forslag til vern i perioden april til juni 
 

• I høringsperioden vil det bli arrangert åpne møter 
og møter med berørte kommuner 

 

• Merknadsbehandling etter høring 
 

• Møte i arbeidsutvalget i august/september 
 

• Fylkesmannen sin tilrådning til Miljødirektoratet i 
oktober 

• Miljødirektoratet skal gi sin endelige tilrådning 
 

• Departementet sluttbehandler saken og vedtak om 
vern fattes av Kongen i statsråd gjennom kongelig 
resolusjon 
 



Prosess i 2015 

Møter i arbeidsutvalg, med kommuner, med 

Finnmarkseiendommen, med 

fylkeskommunen, med referansegruppe 

 

10. Nov Vest-finnmark regionråd ber om 

pause i arbeidet 

 

12. Nov Hasvik kommune ber om at 

faktagrunnlag kvalitetssikres  


