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Videre arbeid med marint vern i 2017

Vi viser til kontakt med Miljødirektoratet om videre arbeid med marint vern og prioritering av 
nye områder for videre arbeid med vern etter naturmangfoldloven i 2017. 

I 2004 identifiserte et bredt sammensatt rådgivende utvalg 36 områder langs kysten i sin 
tilråding for marint vern. Det er fortsatt faggrunnlaget og anbefalingene fra det tverrsektorielle 
rådgivende utvalget som danner utgangspunkt for arbeidet med marine verneområder. Ved 
utgangen av 2016 var syv av kandidatområdene vernet. Det pågår i tillegg verneprosess i flere 
områder. I 15 av områdene er verneprosess til nå ikke igangsatt. Klima- og 
miljødepartementet ber Miljødirektoratet sette i gang verneprosess for sju nye områder i 2017. 
Dette vil etter departementets vurdering gi en god videreføring og framdrift for arbeidet i 
2017. 

Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet sette i gang arbeidet med verneprosess for 
følgende områder:
Sogn og Fjordane: Dalsfjorden og Stad
Møre og Romsdal: Giske, Griphølen og Remman 
Sør-Trøndelag: Grandefjæra m.m. 
Nordland/Troms: Transekt fra Andfjorden (ut til 12 nautiske mil).

For områdene Griphølen og Transekt fra Andfjorden skal det utarbeides konsekvensutredning. 
Området Remman ligger nær Griphølen og tas med i konsekvensutredningen.

For de områdene som er delvis omfattes av annet vern bør det vurderes hvordan de marine 
verneverdiene eventuelt er ivaretatt gjennom eksisterende vern.



Side 2

Verneprosessene bør, i tråd med ordinær verneplanprosess etter bestemmelsene i 
naturmangfoldloven, starte hos fylkesmennene med melding om oppstart av arbeidet og 
utarbeiding av verneforslag. Det forutsettes at fylkesmennene sørger for at arbeidet skjer med 
god lokal medvirkning og forankring. 

Departementet ber Miljødirektoratet videreføre arbeidet med kandidatområder for marint vern 
i tråd med dette. 

Med hilsen

Per W. Schive (e.f.)
avdelingsdirektør

Geir Klaveness
fagdirektør
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