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Oppdrag om oppstart av arbeid med marint vern

Vi viser til vedlagte kopi av brev til Miljødirektoratet av 18.04.17 fra Klima- og miljødepartementet, 

med oppdrag om å sette i gang verneprosess for følgende områder: Dalsfjorden, Stad, Giske, 

Griphølen, Remman, Grandefjæra m.m. og Transekt fra Andfjorden (ut til 12 nautiske mil).

Miljødirektoratet ber om at fylkesmennene i henhold til rundskriv T-2/15: Saksbehandlingsregler 

etter naturmangfoldloven (§§ 41-43), melder oppstart av planarbeidet for de respektive områdene. 

For å sikre god lokal medvirkning og forankring, legger direktoratet til grunn at fylkesmennene 

underveis i prosessene gjennomfører møter med kommunene og andre med interesser i sakene. 

Områdene omfattes delvis av annet vern, og fylkesmennene bes vurdere hvordan de marine 

verneverdiene er ivaretatt gjennom det eksisterende vernet.

Området Transekt fra Andfjorden omfatter arealer både i Nordland fylke og i Troms fylke, og vi 

legger til grunn at fylkesmennene samarbeider om gjennomføring av verneplanprosessen. For dette 

området trekkes også Felles arbeidsutvalg for Nordland, Troms og Finnmark inn i arbeidet. 

For områdene Griphølen inkl. Remman og Transekt fra Andfjorden skal det utarbeides 

konsekvensutredning (KU) etter plan- og bygningsloven. For disse områdene må det dermed 

utarbeides forslag til konsekvensutredningsprogram som sendes ut som del av oppstartsmeldingen.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Berit Lein Finn Katerås

avdelingsdirektør seksjonsleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  

Fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag, Nordland og Troms

Trondheim, 20.04.2017
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