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Oppdatert søknad om klarering av lokalitet i Norskehavet –
Høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag

Vi viser til Fiskeridirektoratets oversendelse av Salmar Ocean AS sin oppdaterte søknad om
klarering av oppdrettslokalitet i Norskehavet, med høringsfrist 7. juli. Dette er en oppdatering av
den opprinnelige søknaden, som ble lagt ut til offentlig ettersyn den 11. januar i år.
I denne sammenhengen viser vi også til Norges Fiskarlag og Fiskebåt sine tidligere uttalelser i
saken, datert henholdsvis 8. februar og 3. februar 2021. Her konkluderte vi bl.a. med at et
eventuelt oppdrettsanlegg på den opprinnelige omsøkte lokaliteten ville komme i konflikt med
viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder, og derfor ikke kunne bli akseptert. Samtidig viste vi til at
vi til at problemstillingene kunne reduseres dersom lokaliteten ble flyttet. I utgangspunktet foreslo
vi å flytte lokaliteten noe lenger øst (inn mot midten av utredningsområde nr. 11).
I den oppdaterte søknaden foreslår SalMar Ocean AS i stedet å flytte lokaliteten lenger vest. I
søknaden framgår det: «På grunnlag av de nevnte tilbakemeldinger foreslår Salmar Ocean AS å
endre lokasjon rundt 11km nordvest for den omsøkte lokasjonen. Ved å gjøre denne endringen er
det vår vurdering at dette vil bidra til å imøtekomme tilbakemeldinger fra de ulike
forvaltningsorganene, næringsinteresser, interesseorganisasjoner og hensynet til sårbare
områder.»
Som grunnlag for den oppdaterte søknaden har Akvaplan-niva også utarbeidet en
miljørisikoanalyse. Konklusjonen her er at den planlagte aktiviteten på ny omsøkt lokalitet utgjør
en lav miljørisiko i forhold til gyteområder, fiskebestander, krepsdyr og fiskerier.
Det ble den 9. april i år arrangert et nytt dialogmøte mellom SalMar Ocean AS og Norges Fiskarlag
med aktuelle medlemslag. Norges Fiskarlag har deretter hatt den oppdaterte søknaden på intern
høring hos medlemslagene.
Selv om den nye lokaliteten er omsøkt 11 km langer vest (og ikke østover, slik vi opprinnelig
foreslo), så er det relativt lav fiskeriaktivitet i området. Den nye omsøkte lokaliteten kan derfor
aksepteres av Norges Fiskarlag. Forutsetningen er at det fortsatt legges opp til at det ikke skal
slippes ut legemidler som kan skade krepsdyr eller havmiljøet i nærområdet, samt at kabler for
strømforsyning til lokaliteten ikke blir til nevneverdig hinder for fiskeriaktiviteten.
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Vi viser i denne sammenhengen også til Norges Fiskarlags høringsuttalelse til forslag til endringer i
akvakulturregelverket, datert 30 mars i år. Fiskeridirektoratet foreslo her innføring av en
sikkerhetssone på 500 meter (i overflaten) rundt akvakulturanlegg til havs. Dette var noe Norges
Fiskarlag kunne støtte. Forutsetningen var også her at anlegg for oppdrett til havs måtte legges
utenfor viktige fiskeområder.
Vi vil være tilgjengelige for å gi utfyllende opplysninger, eventuelt også svare på spørsmål, dersom
det er ønskelig.

Med hilsen
Norges Fiskarlag
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Kopi til: Medlemslag

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.
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