
Forum for 
natur og friluftsliv 
Troms 

 

                                     

__________________________________________________________________________ 

  FNF Troms, Holtvegen 66, Pb. 2284, 9269 Tromsø 
troms@fnf-nett.no / 951 75 403 
www.fnf-nett.no/troms  
Ogr.nr.: 996 197 786  

 
 
Fylkesmannen i Nordland 
fmnopost@fylkesmannen.no                                                                                                      11. November 2019
                                                                    
       
 
 
Dette brevet sendes på vegne av: Harstad Turlag, Troms Turlag, NJFF-Troms, Naturvernforbundet Troms, 
4H Troms, Troms Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere, Nord-Troms Krets av Norges Speiderforbund, 
Troms Orienteringskrets, Nordnorsk Botanisk Forening, Troms Fylkeskystlag, Framtiden i Våre Hender Nord, 
Tromsø Casting- og Fluefiskerforening, Midt-Troms Naturlag. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Innspill til «Forslag til utredningsprogram for marint vern i Andfjorden» 
Oktober 2019/ Fylkesmannen i Nordland/Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

       
Forum for natur og friluftsliv Troms er kjent med at Fylkesmannen i Nordland/ Fylkesmannen i 

Troms og Finnmark har «Forslag til utredningsprogram for marint vern i Andfjorden» på høring 

frem til 15 november d.å. I tillegg er også utvidelse av utredningsområde på høring. FNF Troms vil 

med bakgrunn i våre tilknyttede organisasjoners engasjement for naturverdier gi våre innspill. For 

ordens skyld vil det foreslåtte marine verneområdet i Andfjorden omfatte følgende kommuner i 

Troms; Harstad, Torsken og Tranøy. 

 

Verneverdiene 

 

Andfjorden er tidligere kartlagt og har store naturverdier som blant annet; Europas største 

undersjøiske canyon på nesten tusen meters dyp- Bleiksdjupet. Steinavær innehar et av verdens 

finest og best bevarte korallrev. Helt innerst i Andfjorden ligger en av fem bambuskorallskoger i 

hele verden. I tillegg omringes Meløyvær og Krøttøya av en ruglbunn som er av helt unik størrelse 

i europeisk sammenheng. Disse naturtypene er helt essensielt for å bevare det rike naturmangfoldet 

en finner i disse og FNF Troms mener et marint verneområde i Andfjorden samsvarer med et 

ansvaret Norge har for å bevare og verne viktig naturmangfold og vi ser svært positivt på at man nå 

utreder for marint vern i nettopp Andfjorden.  
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Figur  hentet fra: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-nordland/dokument-fmno/miljo-

og-klima-dokumenter/verneomrader/marin-verneplan/andfjorden/forslag-til-utredningsprogram-

12.10.2019.pdf  

 

Figuren viser transektet som skal utredes som verneområde i tillegg til utvidelsen av 

utredningsområdet i tråd med funn av viktig ruglbunn.  

 

 

I tråd med naturmangfoldloven § 42 melder Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms 

og Finnmark utvidelse av utredningsområdet for marint vern i Andfjorden med et sjøområde i 

midtre del av Andfjorden på om lag 304 km2 – se kart nedenfor. Bakgrunnen for utvidelsen av 

utredningsområdet er funn av sjeldne korall- og ruglforekomster, som vi ønsker å inkludere i 

verneforslaget. Samlet blir utredningsområdet nå om lag 1964 km2. Utvidelsen vil berøre Andøy, 

Harstad og Tranøy kommuner. (Ibid) 

 

Utvidelse av utredningsområdet og valg av verneform 

FNF Troms har ikke noen innvendinger mot en utvidelse av utredningsområdet og mener det er 

svært viktig at ruglbunnforekomstene med sin særlige verdi får det vern slike verdier fordrer. Vi 

ønsker også å påpeke at hvis det viser seg at funnene av spesielle og sjeldne naturtyper ikke kan 

oppnå tilstrekkelig vern gjennom et marint verneområde så bør det vurderes strengere vern i 

avgrensede områder og mot aktivitet som ikke er tilrådelig. 
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Medvirkning 

FNF Troms har deltatt i referansegruppe for naturmangfold og setter pris på at vi fikk denne 

muligheten. I det følgende håper vi at det vurderes om representanter på lokalt nivå for natur og 

friluftslivsinteresser bør inkluderes i arbeidsutvalget. Blant annet er hensynet til friluftsliv ikke 

tilstrekkelig belyst slik det står nå og i nord er det også kjent at friluftsliv på hav/sjø også er 

forbundet med kultur og sjøsamiske tradisjoner. FNF Troms har også tidligere videreformidlet 

innspill fra organisasjoner for havpadlere i Troms. 

 

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker involverte lykke til med arbeidet og vi ser frem til 

videre dialog om et viktig marint verneområde som Andfjorden. Slike områder er et avgjørende 

bidrag for at vi fortsatt skal ha friske havområder som oppvekstområder for villfisk, 

rekreasjonsområder og det ansvaret disse unike naturtypene legger på Norge som forvalter av 

denne type verdier i et globalt perspektiv.  
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