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HØRING AV FORSLAG OM MARINE VERNEOMRÅDER I VEVELSTAD,
RØDØY, BODØ OG HAMARØY KOMMUNER I NORDLAND
Vi viser til brev av 12.12.2016 hvor Fylkesmannen i Nordland ber om innspill i forbindelse
med forslag til fire marine verneområder i Nordland. De fire områdene er:
Vistenfjorden i Vevelstad kommune - Fjord
Nordfjorden i Rødøy kommune - Fjord
Karlsfjorden i Bodø kommune - Åpen kyst
Kalvågfjorden og Innhavet i Hamarøy kommune - Poll
De fire foreslåtte områdene representerer til sammen et meget rikt mangfold av marine
naturtyper i Nordland, alt fra de innerste og isolerte fjordtypene som kalles poller, via typiske
terskelfjorder til åpen kyst med en svært høy variasjon av øyer, fluer og gruntvannsområder
og riktig dype partier.
Havforskningsinstituttet deltok i arbeidet med forslaget til nasjonal marin verneplan. Vi
mener fortsatt at det er viktig å ta vare på et representativt utvalg av marin natur for fremtiden.
Ikke bare verne for å bevare, men også verne for å ha relativt upåvirkede områder som kan
brukes som referanse for forskning og overvåkning. Relativt upåvirkede områder som
referanser er viktigere enn noensinne, ikke minst siden den menneskelige påvirkningen stadig
øker både i havet og langs kysten, men også siden vi forventer globale endringer i havklima
og havkjemi. Global oppvarming og havforsurning i våre områder kan allerede måles, mens
eventuelle langtidseffekter er for en stor del uforutsigbare.
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Såvidt vi kan se følger grensene for Nordfjorden, Karlsfjorden og Kalvågfjorden-Innhavet
anbefalingen fra Endelig tilråding bare med noen små ubetydelige endringer for grensene.
Den innerste delen av Vistenfjorden betegnes som referanseområde og får spesiell beskyttelse
mot reketråling og oppdrett. For den ytre delen av Vistenfjorden foreligger det to forslag til
vernegrense. Det ene forslaget er fra Fylkesmannen og omfatter hele ytre fjord som tidligere
anbefalt av det rådgivende utvalget som avga den såkalte Endelig tilråding. Det andre
forslaget kommer fra medlemmer av Arbeidsutvalget for marin verneplan i Nord-Norge.
Dette forslaget omfatter bare en liten midtre del av Vistenfjorden som vist på kartet i
sakspapirene. Fylkesmannen opplyser at begrunnelsen for innsnevringen av vernegrensen
skyldes oppdrettsanlegg i ytre delen av fjorden.
Havforskningsinstituttet støtter Fylkesmannens forslag som omfatter hele fjorden og som
sammenfaller med den opprinnelige anbefalingen. Det er ingen terskel mellom den ytre og
den midtre delen av fjorden. Dette betyr at vannmassene i fjorden, utenfor den grunne
terskelen ved Kvalvågen, henger nøye sammen. Det som skjer i den ene delen av fjorden vil
kunne påvirke det som skjer i den andre delen. Riktignok er det litt grunnere i den midtre
delen, men etter vår mening bør fjorden utenfor Kvalvågen ses under ett.
Utvelgelsen av de aktuelle områdene er blant annet basert på spesifikke opplysninger om
fauna og flora i områdene, men også generell kunnskap om hvordan det biologiske
mangfoldet varierer med for eksempel topografi, strømforhold og dyp. Vi vil minne om at
Utvalget for endelig tilråding fremhevet at anbefalingene i stor grad representerer en liberal
tilnærming til bruk, særlig med tanke på utnyttelsen av naturlige bestander, men påpeker også
at for å sikre verneverdiene er det nødvendig med klare retningslinjer for bruk, overvåkning
av naturtilstanden og kontroll med at bestemmelsene følges. Utvalget anbefalte også at det
gjennomføres grundig kartlegging av de enkelte områdene så snart som mulig etter vedtak om
beskyttelse. Dette er viktig i en større sammenheng med tanke på overvåkning av eventuelle
endringer i fauna og flora og en analyse av påvirkningsfaktorer.
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