
Høringssvar fra Hasvik kommune til forslag om opprettelse av
Lopphavet marine verneområde

Hasvik formannskap behandlet høringsdokumentet i møte 28. jlrni. og fattet følgende
enstemmige vedtak:

Hasvik kommune har forståelse for at Norge har forpliktelser med å veme et representativt
utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, men mener vemeformålet på en god måte
kan oppnås uten at så omfattende kystnære områder som foreslått vernes.

Geografisk avgrensning

Lopphavet er foreslått som vemeområde under kategori <åpne kystområden. Allerede
kategoriseringen tilsier etter kommunens syn at vernet ikke bør omfatte fiordområdene på
Sør øy a o g Sørøysundbassenget.

Skal samfunnene i ytre Vest-Finnmark kunne utvikle seg i fremtiden er det behov for
verdiskapning og arbeidsplasser. For Hasvik kommunes del vil denne aktiviteten, i dag og i
fremtiden, være tett knytet til utnyttelse av våre sjøarealer. Det er særlig arealene i fiordene
og i Sørøysundbassenget som er viktige for eksisterende og fremtidig næringsvirksomhet. Det
er således etter kommunens syn tungtveiende samfunnsøkonomiske hensyn som tilsier at
grensen for det foreslåtte verneområdetbør trekkes vesentlig annerledes enn foreslått i både
alternativ A og alternativ B.

Arealene i fiordene og i Sørøysundbassenget er dessuten allerede i dag såpass påvirket av
menneskelig aktivitet at de vil ha begrenset verdi som del av verneområdet.

Hasvik kommune mener ut fra dette at riktig areal avsatt til marint vern av Lopphavet bør
være:

¡ Yttergrense mot Norskehavet opprettholdes som i høringsdokumentet med det unntak at

yttergrense mot NØ flyttes fra Tarhalsen til Bølesteinen.

o Grense mot Sørøysundet og Breivikfiorden (til Andotten) følger Fjordlinjen.
o Grense mot Sørøya fra Andotten til Bølesteinen følger næringenes yttepunkt - Andotten,

Fugeln, Bølesteinen.

I vedlegg A) følger kartutsnitt som viser Hasvik kommunes forslag til geografisk avgrensning
av verneomrädet, totalt ca. 1500 kvadratkilometer.

Dersom staten på tross av dette skulle komme til at grensene skal trekkes som foreslått i
høringsutkastet, mener Hasvik kommune det er to endringer som uansett er tvingende
nødvendig.

For det første må området ved Breivikbotn havn som er foreslått unntatt utvides. Det vises til
at Nergård Sørøya AS allerede driver med omfattende levendelagring av torsk i områder av
indre Breivikfiord som også historisk er blitt benyttet til langtidslagring av sei. Vernegrensen



må derfor i alle tilfelle ikke settes lengre inn enn linjen mellom Reinnes og Veines. I vedlegg
B) følger kartutsnitt som viser den foreslåtte linjen.

For det andre må vernegrensen følge marbakken eller der marbakken ikke kan påvises, ved to
meters dybde ved middels lav vannstand også i områder hvor Finnmarkseiendommen er
grunneier. Det er i forslaget ikke gitt noen form for begrunnelse for hvorfor områdene hvor
Finnmarkseiendommer er grunneier skal behandles annerledes enn der private er grunneier.
Mer enn 90 Yo av Hasvik kommunes areal er på Finnmarkseiendommens grunn, og det vil
utgjøre en vesensforskjell for fremtidige utnyttelsesmuligheter av strandsonen i verneområdet
om grensen settes ved marbakken eller ved middels høyvann.

I vedlegg C) følger kartutsnitt som viser hvilke områder i Hasvik kommune hvor
Finnmarkseiendommen er grunneier.

Refer ans e omr åde for v annkv al it e t :

Hasvik kommune har ingen innsigelser på avsatt referanseområde for vannkvalitet.

Refer ans e omr åde for hav bruk :

Hasvik kommune kan ikke se at referanseområde for havbruk har inngått i det opprinnelige
mandatet for Lopphavet marine verneområde. I møte med kommunen den 12.06.2017
opplyste Fylkesmannen at forslaget er tatt inn som en følge av innspill fremkommetimøte
med Loppa kommune i2015. Hasvik kommune mener forslaget fremstår som lite
gjennomtenkt og svakt begrunnet. Det foreslås derfor at det ikke settes av arealer til formålet.
Kipparfiorden og Øyfiorden må etter kommunens syn i alle fall ikke bindes opp til dette
formålet.

Område til særlig beslryttede koraller:

Hasvik kommune har ingen innsigelser på avsatt område for særskilt besk¡tede koraller

Refer ans e omr åde for s nurr ev ad.

Hasvik kommune foreslår området i Sandlandsfiorden som referanseområde for snurrevad da
dette området er innenfor fiordlinjen, og dermed allerede utelukket fra snurrevadfiske.

Refe r ans e omr åde for r e ke tr ål :

Hasvik kommune har ingen innsigelser på avsatt referanseområde for reketråI.

Legging av nye sjøkabler



Hasvik kommune mener unntaket i verneforskriftsforslagets $ 4 bokstav o) også bør omfatte
legging av nye sjøkabler. Hasvik kommune er en ren øykommune uten fastlandsforbindelse.
Samfunnet er allerede i dag helt avhengig av sjøkabler for å kunne fungere. Denne
avhengigheten vil etter all sannsynlighet bare forsterkes i fremtiden. Kabler som ligger løst på
sjøbunnen gir dessuten svært liten negativ påvirkning i forhold til de oppgitte verneverdiene.

Overflatevern.

Vern av havoverflaten lå ikke i anbefalingen til Rådgivende utvalg. Hasvik kommune slutter
seg til argumentasjonen i høringssvaret fra Sjømat Norge, og ber om at vern av overflaten tas
ut av forslaget.

F o rv al tnin gs myndi ghe t.

Hasvik kommune ber om at kommunene får forvaltningsansva"r for Lopphavet marine
verneområde. Det vises særlig til at kommunene allerede har et betydelig forvaltningsansvar
for sjøområder gjennom plan- og bygningsloven.
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Vedlegg A

Hasvik kommune sitt forslag til verneområde
er merket med rød strek.
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FORSLAG OM MARINT VERN AV LOPPHAVET



Vedlegg B

Breivikbotn havn/ indre Breivikfi ord
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Vedlegg C

Hasvik kommune, Sørøya
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