
FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR INOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING I VESTLAND 
FYLKESKOMMUNE. 
 
Videre utvikling av sjøareal og havneområdene blir viktig fremtidsrettet politikk, både internasjonalt, 
nasjonalt og lokalt langs kysten. Her vil vi møte en rekke politikkområder som berører sjøoverflaten, 
sjøbassenget, selve havbunnen og naturressurser under havbunnen. I utviklingen av disse ressurser 
og utfordringer må hensyn og vekting vurderes innen bl.a. fiskeri, havbruk, olje og gass, vind- og 
bølgekraft, miljø- og klima, forsvars- og folkerettsspørsmål, samt sjøen som transportområde. 
Overgangen mellom land og sjøområder må utvikles bedre og med vekt på at matrikkelloven gjelder 
for inntil en nautisk mil utenfor grunnlinjene. 
 
 
Begrunnelse: 

 
- Sjøareal og havområdet har hatt for lite oppmerksomhet i regional og nasjonal politikk de 

siste årene. Politikkområdet er betydelig omfattende og med stigende både internasjonalt, 
nasjonalt og lokal oppmerksomhet fremover. 

 
- Norge må arbeide folkerettslig for å utvikle internasjonale regler i havrommet både m.h.t. 

økonomiske nasjonale rettigheter, sikkerhetspolitiske hensyn, miljø- og 
forurensningsspørsmål, fiskeripolitikk, havet som transportområde, «iskantpolitikk» 
(klima) m.v. 

 
- Norge var i fremste rekke i hav- og folkeretten og utviklet økonomiske soner på 1960- og 

1970-tallet. Dette gav oss stor rikdom gjennom olje- og gasspolitikken. På samme måte må 
en utvikle andre sider av sjøarealene og havrommet, både internasjonalt, nasjonalt og 
regionalt. Norge må engasjere seg gjennom FN, og særlig nå når en er «tett på» 
verdensutviklingen med representasjon i Sikkerhetsrådet.    

 
- Vestland Fylkeskommune må gjøre seg nytte av forskningsmiljøet ved «Norsk senter for 

havrett» ved Universitetet i Tromsø. 

- Nasjonal utvikling og politisk oppmerksomhet må utvikles i strandsonen, og de nære 
sjøområdene innenfor grunnlinjene, og inntil en nautisk mil utenfor grunnlinjene, jf. 
Matrikkellovens §2, 1. ledd, 2. pkt. Her er det betydelig potensiale for «jomfruelig» politikk 
på alle de nevnte politikkområder. 

 

- Vestland kan ta eierskap til utviklingen av dette politikkområdet. Dette omfatter mye 
positivrettet og verdiskapende politikk. 

 
- Satsing på sjø- og havområdene våre vil være et viktig bidrag til å utvikle og sikre 

bosetning, nærings- og og arbeidsområder langs hele kysten vår i større utstrekning enn 
tidligere. 

 
- Det er for få og markante politikere som har kunnet målbære sjø- og havrelaterte 

politikkområder. Partiene må «ale opp» slike for å møte et politikkområde og 



lobbyarenaer som uansett vil bli økende og sterkt fremtidsrettet. Kampen om sjøareal m.v. 
er allerede godt i gang innenfor mange sektorer i samfunnet. 

 
 

**************** 
 
 
Tekst og poenger kan selvfølgelig redigeres inne i planen om dere finner dette formålstjenlig. 
Mitt poeng er at dette er et viktig område i sterk utvikling og med et stort fremtidspotensiale 
på mange områder for kysten vår. Det må være et viktig planpoeng i vår fylkesplan. 
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