
Midlertidige retningslinjer for behandling av saker som kan berøre
kandidatområder til plan for marine beskyttede områder

Fastsatt av Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og
handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet den 6. april 2005.

Disse retningslinjene gjelder for Miljøverndepartementets, Fiskeri- og
kystdepartementets, Nærings- og handelsdepartementets og Olje- og
energidepartementets fagmyndigheter. Retningslinjene gjelder fagmyndighetenes
saksbehandling etter sin særlovgivning og deres rådgivning overfor andre myndigheter
og målgrupper.

Retningslinjene gjelder for de 45 områdene som er anbefalt vurdert inkludert i plan for
marine beskyttede områder, jf. rådgivende utvalg for marin verneplans tilrådinger av
17. februar 2003 og 30. juni 2004.

Fra og med den dato forslag til plan for marine beskyttede områder sendes på høring,
gjelder retningslinjene for de områdene som inngår i høringsforslaget og de som skal
vurderes i fase to av arbeidet.

Retningslinjene gjelder inntil verne- eller beskyttelsesvedtak er fattet eller områdene er
tatt ut av det videre planarbeidet.

Generelle retningslinjer for fagmyndighetenes saksbehandling

1. Hvilke nye aktiviteter eller inngrep, eller utvidelse av eksisterende aktiviteter,
som bør tillates og hvilke vilkår som eventuelt bør stilles for tillatelse, må
vurderes i det enkelte tilfelle i forhold til bl.a. områdets verneverdier og
verneformål. Føre var-prinsippet og best tilgjengelige kunnskap om områdets
verneverdier, aktuelt verneformål og miljøeffekter av de aktuelle aktiviteter og
inngrep skal legges til grunn.

2. Nye aktiviteter eller inngrep eller utvidelse av eksisterende aktiviteter som kan
føre til varig skade i forhold til aktuelt verneformål og verneverdier i området
skal så langt mulig unngås.

Eksempler på aktiviteter eller inngrep som kan medføre varig skade i forhold til
de fleste aktuelle verneformål og verneverdier:

• sprengninger og boringer i sjøbunnen
• uttak av masser som skjellsand, sand, grus
• mudring, dumping og deponering



• etablering av faste installasjoner av noe omfang i tidevannssonen og på
sjøbunnen, som moloer, kaianlegg, rørledninger og bølge- og
tidevannskraftverk (havbruksanlegg vil normalt ikke omfattes av dette
punktet)

3. Ved behandling av saker som kan berøre områdene, skal de berørte etatene
samarbeide med sikte på å finne fram til gode løsninger i samsvar med disse
retningslinjene.

I tillegg gjelder følgende spesielle retningslinjer

5. Spesielt for sjøfart

Flere viktige farleder krysser foreslåtte kandidatområder. På bakgrunn av krav til
trafikksikkerhet og beredskapshensyn (forurensningsfare) kan det være behov for
aktivitet i farledene knyttet til utdypinger samt nødvendige anlegg og installasjoner for
navigasjon. Det skal søkes løsninger som best ivaretar helhetlige behov i forhold til
nautiske krav, samfunnsmessige konsekvenser og vernehensyn. Tilsvarende gjelder i
forhold til andre ferdselsmessige hensyn, bl.a. i havneanlegg og ankringsplasser.

6. Spesielt for petroleumsvirksomhet

Legging av rørledninger og kabler er lite aktuelt i områdene i kategori 1-2 i utvalgets
tilråding (poller og strømrike lokaliteter). For områdene i kategori 3-6 i utvalgets
tilråding (spesielle gruntvannsområder, fjorder, åpne kystområder og transekter kyst-
hav og sokkelområder) bør en også være varsom med å legge rørledninger og kabler.
Dersom samfunnsmessige hensyn tilsier at rørledninger og kabler allikevel bør tillates
lagt igjennom områdene, bør dette skje i utvalgte korridorer og med teknologi som
sikrer at eventuell påvirkning på verneverdiene blir minst mulig.

Eksisterende anlegg og innretninger som rørledninger og kabler bør kunne
vedlikeholdes. Alt vedlikehold skal utføres slik at eventuell påvirkning på verneverdiene
blir minst mulig.

Eventuelle saker som vedrører utnyttelse av petroleumsressurser i kandidatområder
skal avklares på departementsnivå.

7. Spesielt for korallrev

For fiskeriaktivitet gjelder Forskrift om beskyttelse av korallrev av 11. mars 1999, sist
revidert 11. juni 2003.



Videre bør følgende aktiviteter (i den grad myndighetene kan påvirke disse
aktivitetene) på eller nær korallrev unngås:

• innsamling av tapte garn med sleperedskap
• prøvetaking med redskap som slepes i kontakt med bunnen eller med annet

destruktivt redskap
• oppankring
• legging av rørledninger og kabler over korallrev
• bruk av leggefartøy som trekker seg fram ved hjelp av ankere slik at ankere og

ankerkjettinger kan berøre korallrev
• sprengninger i sjøbunnen
• uttak av koraller, korallgrus og korallsand til annen bruk enn forskning og

overvåking
• dumping og andre aktiviteter som kan føre til nedslamming av korallrev

8. Spesielt for referanseområder

I Rådgivende utvalgs tilråding av 30. juni 2004 gis det råd om generelle
referanseområder for langtidsovervåking og forskning, supplerende referanseområder
for forskning og undervisning og spesielle referanseområder for taretråling, havbruk og
fiskeri. Hvilke konkrete områder og delområder som skal foreslås opprettet med disse
formål, skal avklares i den videre planprosess. Så snart dette er avklart, skal det
fastsettes egne retningslinjer for fagmyndighetenes behandling av saker som kan
berøre disse områdene. Generelt gjelder at områdene bør bevares mest mulig uberørte
i forhold til den eller de aktiviteter de er ment å være referanseområde for.

Vedlegg:
Liste over de 45 områdene retningslinjene gjelder for fram til forslaget sendes på
høring.


