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Innspill til delrapporter i det faglige grunnlaget-generelle kommentarer
I forbindelse med at delrapportene er lagt på Havforum.no for innspill har det også kommet noen generelle innspill.
Tabellen oppsummerer generelle innspill til delrapportene sammen med Faglig forum sine vurderinger. Innspillene i sin helhet er lenket opp.
En del av innspillene som har kommet er relevant for meldingsprosessen og ikke for endring av faggrunnlaget, de henvises til den prosessen.
Innspill er oppsummert her sammen med vurdering av innspill med forslag til oppfølging.
Avsender

Kommentar/forslag

Faglig forums vurdering

Lenke til innspillet

Norog

I Faglig Forums forord skrives det at forvaltningsplanene skal
"... legge til rette for sameksistens mellom næringer innenfor
rammen av en bærekraftig utvikling." Norsk olje og gass vil
påpeke at denne formuleringen, som nå går igjen i flere av
rapportene, representerer en målforskyvning
fra tidligere politisk bestemte formål med
forvaltningsplanene. Helt siden den første
stortingsmeldingen har verdiskapingsperspektivet blitt
understreket i målformuleringene: "Formålet med denne
forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping
gjennom bærekraftig bruk av ressurser og goder i
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og
samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte
og produktivitet." [St. meld. nr. 8 2005-2006J. Tilsvarende
formulering finner man i den gjeldende forvaltningsplanen

Det er ingen endring i formålet
med forvaltningsplanene og for
å unngå eventuelle
misforståelser vil Faglig forum
oppdatere forordet i henhold til
tekst i siste stortingsmelding.

https://tema.miljodirekt
oratet.no/Documents/H
avforum/Kommentarer
%20til%20N%c3%a6ring
saktivitet%20og%20p%c
3%a5virkning%20%20NorskehavetNordsj%c3%b8en%20no
rog%20210319.pdf

"Formålet med
forvaltningsplanene er å
legge til rette for
verdiskaping gjennom
bærekraftig bruk av ressurser
og økosystemtjenester og
samtidig opprettholde
økosystemenes struktur,

Pelagisk
forening

Norges
Fiskarlag

for Nordsjøen St.Meld. 37 20L2-2013: "Formålet med
forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping
gjennom bærekraftig bruk av ressurser og
økosystemtjenester i Nordsjøen og Skagerrak og samtidig
opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte,
produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanen er
derfor et verktøy både for å tilrettelegge for verdiskaping og
for å opprettholde miljøverdiene i havområdet"
Generell kommentar om at rapportene er omfattende og at
det var relativt kort svarfrist. Videre ber Pelagisk Forening
om at fiskeriinteresser blir ivaretatt på beste måte, og at det
ikke blir lagt flere hindringer i vegen for norsk fiskeri.

virkemåte, produktivitet og
naturmangfold."

Det er gitt tilbakemelding med
påminnelse om at det også er
rom for innspill i forbindelse
med innspillskonferansen i mai.

https://tema.miljodirekt
oratet.no/Documents/H
avforum/Innspill%20fra
%20Pelagisk%20Forenin
g_020419.pdf

Det er omfattende rapporter som er lagt ut med relativt kort
frist for innspill.

Det er gitt tilbakemelding med
påminnelse om at det også er
rom for innspill i forbindelse
med innspillskonferansen i mai.

https://tema.miljodirekt
oratet.no/Documents/H
avforum/Innspill%20fra
%20Norges%20Fiskarlag
%20til%20rapportene%
20om%20S%c3%a6rlig%
20verdifulle%20og%20s
%c3%a5rbare%20omr%
c3%a5der%20%20og%20Vurdering%2
0av%20m%c3%a5loppn
%c3%a5else%20for%20
Norske%20havomr%c3
%a5der_2019.pdf

