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15 nautiske mil er ikke nok

 Norges territorialfarvann



Det fantastiske havet



15 nautiske mil er ikke nok

 Sjøpattedyr, sjøfugl, fisk og andre marine organismer uten 
beskyttelse

 Sektorlover – spesielle næringsinteresser

 Frykt for å bruke naturmangfoldloven til havs

 Lomvibestanden i Finnmark – 98 % på 40 år





Dårlig hukommelse fra Høyre? 

 Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre 
viser til at Regjeringens forslag til naturmangfoldlov ikke omfatter 
norsk sjøterritorium utenfor 12 nautiske mil fra kysten. Disse 
medlemmer vil peke på at Regjeringen her svikter på et av de 
områdene hvor det er mest behov for en ny lovhjemmel. Dette 
forslaget er stikk i strid med de faglige anbefalingene fra utvalget 
som ble nedsatt for å utrede loven, og som sluttførte sitt arbeid for 
om lag fire år siden. 

 § 2 (stedlig virkeområde) første ledd skal lyde: «Loven gjelder på 
norsk land- og sjøterritorium, på norsk kontinentalsokkel og for 
havområder ellers i soner opprettet i medhold av lov 17. desember 
1976 nr. 91, med de begrensninger som følger av folkeretten.»





Dårlig hukommelse fra FrP?

 Komiteens medlemmer fra Fremskrittpartiet mener det er merkelig at 
lovens §§ 6, 11 og 12 om generell aktsomhet, forurenser betaler og best 
tilgjengelige teknologi i følge Regjeringens forslag til ny 
naturmangfoldlov, ikke skal gjelde i hele Norges jurisdiksjonsområde. 
Disse medlemmer peker imidlertid også på at naturmangfoldloven 
representerer en stor reform i norsk miljølovgivning, og at forvaltningen 
av eksisterende arealvern representerer store utfordringer for 
miljømyndighetene.

 "§ 2 tredje ledd skal lyde: I Norges territorialfarvann, på 
kontinentalsokkelen og i jurisdiksjonsområder opprettet i medhold av 
lov 16. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske 
soneloven) gjelder §§ 1, 3 til 12, 14 til 16, 57 og 58 så langt de passer og 
ikke er i strid med folkeretten."





Hva bør endres

 Naturmangfoldloven gjøres gjeldene for hele norsk økonomisk 
sone

 Forvaltningsplanene blir lovhjemlet i naturmangfoldloven.

 Petroleumsfrie områder innføres gjennom naturmangfoldloven



Lover de oss havet neste fire åra?

 Problem 1: mulig hindring av oljevirksomhet

 Problem 2: «Naturmangfold loven ligger fast, men 
praktiseringen gjennomgas.»

 Men vi må fortsatt presse på
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