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Forum for natur og friluftsliv (FNF) Nordland er et samarbeidsnettverk for 14 natur- og 
friluftsorganisasjoner i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i Nordland fylke 
ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena for 
kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Medlemsmassen 
hos de tilsluttede organisasjonene er ca. 22 000 personer. 

Vi viser til Vega kommunes høring av tilleggsutredning til Kystplan Helgeland for Vega kommune. FNF 
Nordland mottok høringen 05.09.2022 og fristen er satt den 30.09.2022. 

Saken om oppdrett i verdensarven har som kjent skapt et stort engasjement blant kommunens 
innbyggere og interesser lokalt, regionalt og nasjonalt. Tilleggsutredningen omfatter flere 
dokumenter som kun er skrevet på engelsk. Det er lagd et sammendrag på norsk på fire sider i ett av 
dokumentene, men det er likevel utfordrende for mange samfunnsgrupper å sette seg inn i 
høringsdokumentene. 

Kommunen har en plikt til å sikre medvirkning fra alle samfunnsgrupper, også dem som ikke kan lese 
fagrapporter på et annet språk enn sitt eget morsmål. Dette er i henhold til plan- og bygningsloven, 
demokratiske prinsipper og god forvaltningsskikk. Vi stiller derfor spørsmål om det er riktig å legge 
høringen ut på denne måten. 

Med utgangspunkt i tidspunktet vi mottok høringsdokumentene så innebærer det en høringsperiode 
på 25 dager. Vi mener høringsperioden må være mye lengre enn dette. Vi kan heller ikke registrere 
at kommunen legger opp et folkemøte eller et informasjonsmøte, noe som ville vært svært 
fordelaktig i en medvirkningsprosess. FNF Nordland ber Vega kommune om: 

1. at dokumentene oversettes til norsk for å innfri god forvaltningsskikk og krav om inkludering 
i medvirkningen. 

2. forlenget høringsfrist. 
3. å arrangere et folkemøte eller lignende. 

Anmodning om å oversette høringsdokumenter 
og forlenget frist. 
Tilleggsutredning Kystplan Helgeland for Vega kommune. 

http://www.fnf-nett.no/agder
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For FNF Nordland 

Jens Egil Pedersen  Gisle Sæterhaug 

Styreleder    Koordinator 
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