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Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget (AU) for nasjonal marin 
verneplan i Nordland, Troms og Finnmark, fredag 25. januar 2013 
 
Tilstede fra AU: Christian Steel (SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Laila 
Alendal (Norges Fiskarlag), Knut Hjelt (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening), 
Steinar Norheim Storelv (Kommunenes Sentralforbund Nord-Norge), Roar Høgsæt 
(Fylkesmannen i Nordland). 
Tilstede: Gunhild Garte Nervold (Fylkesmannen i Nordland) 
Forfall fra AU: Bernt Wilhelmsen og Jon Egil Nilsen (Bivdi), Kristine Kristiansen 
(Fjordfiskernes Forening), Steinar Larsen (Fiskeridirektoratet Region Troms), Tore Hansen 
(Norges Kystfiskarlag, lokallaget på Sørøya). 
 
 
 
 
Sak 01/13 Velkommen og presentasjonsrunde 

Velkomst ved Roar Høgsæt. Presentasjonsrunde 
 
 
Sak 02/13 Status for arbeidet med marin verneplan 

Fylkesmannen i Nordland hadde fått føringer fra MD/regjeringen om at vi 
skulle ha noe konkret å komme med til telefonmøtet og at det var viktig å legge 
til rette for en rask prosess. Dette var årsaken til at vi innkalte til telefonmøtet. 
Vi fikk imidlertid ingen konkret avklaring, men det vi kan si er følgende:  
 
Regjeringen har besluttet at vi skal kjøre en verneplanprosess for Saltstraumen 
i Nordland fylke. Det ligger dersom an til at Fylkesmannen får et oppdrag om 
utredning av marint vern i Saltstraumen i løpet av kort tid. De andre områdene 
i Nordland er det ikke noen avklaring på per dato. Det medfører at den felles 
prosessen for marint vern i Nord-Norge så langt ligger på is. Denne 
informasjonen er foreløpig unntatt offentligheten inntil vi får en avklaring på 
det videre arbeidet. 
 
Årsaken til telefonmøtet var å høre om arbeidsutvalget Nordland, Troms og 
Finnmark ønsker å delta i den avgrensa prosessen for kandidatområdet 
Saltstraumen eller ikke. MD har allerede vært i direkte kontakt med Sametinget 
og informert om regjeringens beslutning for det videre arbeidet med den 
marine verneplanprosessen.  
 
Meningene til de oppmøtte på telefonmøtet var delte, men ikke avklart da vi 
pekte på at medlemmene kanskje hadde behov for å diskutere dette med sine 
oppdragsgivere. Hjelt (FHL) mente at de kunne stille på regionale møter, 
eventuelt med lokal representasjon. SABIMA (Steel) var svært skuffet over 
beskjeden om at prosessen for marint vern i Nord-Norge legges på is. Steel 
ønsket mer informasjon før de kunne ta stilling til det videre arbeidet for AU, 
men ønsket å være med på en evt utredning av Saltstraumen. Storelv fra KS 
Nord-Norge og Alendal fra Norges Fiskarlag ønsket å diskutere med sine 
oppdragsgivere før de tok stilling til saken. 
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Vedtak:  
Fylkesmannen i Nordland sender ut mer informasjon om status for arbeidet 
med marin verneplan når dette kommer fra MD. 
 
Alle representantene i arbeidsutvalget melder i fra til Fylkesmannen i Nordland 
v/Nervold (gunhild.nervold@fylkesmannen.no) om hvorvidt de ønsker at 
arbeidsutvalget for Nordland, Troms og Finnmark skal delta i den avgrensa 
prosessen for kandidatområdet Saltstraumen eller ikke. 

 
 
 

 
 
-------------------------                         -------------------------                         ------------------------- 
Bernt Wilhelmsen,   Jon Egil Nilsen,   Laila Alendal, 
Bivdi     Bivdi     Norges Fiskarlag 
 
 
-------------------------                         -------------------------                         ------------------------- 
Tore Hansen,    Knut A. Hjelt,    Steinar N. Storelv, 
Norges Kystfiskarlag   FHL     KS Nord-Norge 
 
 
 
-------------------------                         -------------------------                         ------------------------- 
Christian Steel,   Kristine Kristiansen,   Steinar Larsen, 
SABIMA    Fjordfiskernes Forening  Fiskeridirektoratet  
          Region Troms  
 
 
-------------------------                                               
Roar Høgsæt,      
Fylkesmannen i        
Nordland           
 
 
 
 
Referent: Gunhild Garte Nervold, 29.januar 2013 
 


