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Fiskeridirektoratet

Høringssvar – Smart Fish Farm – Norskehavet
Fiskebåt viser til Fiskeridirektoratets høring vedrørende søknad fra Salmar Ocean AS om klarering
av lokalitet i Norskehavet for Smart Fish Farm pilotprosjekt. Høringsfrist er satt til 8. februar 2021.
Fiskebåt vil innledningsvis påpeke at vi er positive til at andre næringer etableres i norske
havområder. Dette under forutsetning av at etablering ikke kommer i konflikt med utøvelse av
fiskeriene, samt at man ivaretar hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk. I tillegg må
eventuelle etableringer ikke påvirke vandringsmønsteret for fisk negativt, eller biologisk sette i fare
reproduksjonsevnen eller de biologiske forutsetningene som må ligge til grunn for fiskens tilgang
til føde.
Fiskebåt viser til at Fiskeridirektoratet i 2019 kom med tilrådning til undersøkelsesområder for
etablering av havbasert oppdrett. Områdets ytterpunkter mot sør/sørvest ligger tett opp mot eller i
viktige yngelområder for uer, se kartutsnitt 1, samt at området også grenser til viktige gytefelt for
blant annet artene torsk, lysing, sei og øyepål, se kartutsnitt 2. Når det gjelder utøvelse av fiske
foregår dette både innenfor og utenfor det foreslåtte området, se kartutsnitt 3.
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Ved vurderingen av hvilket område som bør avsettes til havbasert oppdrett, har i stor grad
Fiskeridirektoratet i sitt forslag til utredningsområde i 2019 hensyntatt både gyte og yngelområdene
som grenser mot undersøkelsesområdets ytterpunkter i sør/sørvest. Fiskebåt er tilfreds med dette,
men mener områdets yttergrense mot vest burde vært ytterligere innskrenket for å redusere ulempen
for utøvelsen av fiskeriene i det aktuelle området. Det vises i denne sammenheng til at
fiskeriaktiviteten er langt mindre fra midten av område 11 og østover mot område 10. Se kart 3
ovenfor for illustrasjon. Fiskebåt anmoder om at Fiskeridirektoratet vurderer å innskrenke området
11 ytterligere som foreslått, og at eventuelle nye grenser blir førende for hvor det vil være aktuelt å
gi tilrådning for etablering av havbasert oppdrettsvirksomhet.
Søknaden fra Salmar Ocean AS
Søker Salmar Ocean, heretter benevnt SO, har i søknaden valgt å legge omsøkte anlegg i ytterkanten
av utredningsområdet. Anlegger er dermed av søker foreslått plassert tett opp til eller i yngelområdet
for uer og gyteområdene for en rekke fiskearter. Plassering av havbasert oppdrettsinstallasjon tett
opp mot viktige gyteområder/oppvekstområder eller i områder hvor det utøves fiske, jf. sporingsdata
av norske fiskefartøy, utfordrer premissene som må ligge til grunn for enhver sameksistens mellom
fiskeriene og havbasert oppdrettsvirksomhet. Etter Fiskebåt sitt syn er dette svært uheldig. At søker
ytterligere ber om en sikkerhetsavstand på 500 meter rundt hele anlegget forsterker utfordringene,
da dette vil innebære en ytterligere båndlegging av arealer i det aktuelle området til fortrengsel for
fiskeriene. Nødvendig sikkerhetsavstander uavhengig av lengde og anleggets fortøyninger, må etter
Fiskebåt sitt syn i alle tilfeller legges innenfor det område Fiskeridirektoratet har vurdert avsatt som
utredningsområde.
Fiskebåt merker seg at SO i søknaden har fremmet forslag til alternativt område for bruk til havbasert
oppdrett, se kartutsnitt 4 for illustrasjon. Området som foreslås ligger utenfor utredningsområdet
Fiskeridirektoratet har foreslått. Til forskjell fra Fiskeridirektoratets forslag, hensyntar ikke SO med sin
foreslåtte plassering fiskeriene, da forslaget medfører en plassering midt i yngelområdet for uer og
gyte og oppvekstområdene for en rekke fiskearter. Utbygging av havbasert oppdrett i dette området
vil komme i sterk konflikt med utøvelsen av fisket i området
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Fiskebåt er kjent med at SO i en artikkel i Intrafish har uttalt at de har intensjoner om ytterligere
investeringer i størrelsesorden 12 – 15 milliarder kroner i havbasert oppdrett, og at omsøkte prosjekt
kun er første steg i etablering av en større havfarm. En realisasjon av ytterligere prosjekter i det
alternative området SO foreslår, område A, vil forsterke konflikten og utfordre sameksistensen
mellom fiskeri og oppdrett. Fiskebåt kan ikke akseptere at havbasert oppdrett tillates etablert i det
alternative området (område A) SO har foreslått. En større utbygging vil åpenbart innebære bruk av
både medisin ved sykdom og lusemiddel vel økte konsentrasjoner av lus. Etter Fiskebåt sitt syn er
dette ikke biologisk forsvarlig midt i yngel og oppvekstområdet for en rød-listet uer bestand.
Manglende konsekvensutredning
Fiskebåt vil fremheve viktigheten av at eventuelle konsekvenser for det biologiske mangfoldet,
grundig utredes i forkant av etableringer av nye næringer i våre havområder. Fiskebåt er av den
oppfatning at søker ikke på en tilstrekkelig måte har kartlagt og vurdert hvilke konsekvenser eventuell
medisinbruk og bruk av lusemidler vil kunne medføre for det biologiske mangfoldet i området. Særlig
gjelder dette for uer-yngel, en art som allerede er rød-listet. Det fremstår også uklart hvilken
påvirkning avfall fra selve anlegget og oppvirvling av sedimenter fra anleggets fortøyninger vil kunne
ha på det biologiske miljøet under og rundt anlegget.
Oppsummering
Fiskebåt kan ikke akseptere at søker får etablere havbasert oppdrettsvirksomhet med plassering av
anlegget som omsøkt. Det vises til at SO har foreslått å legge anlegget tett opp/delvis i yngelområdet
for rød-listet uer og gyteområdene for en rekke fiskearter. Det vises i denne sammenheng til våre
bekymringer med hensyn til medisin og lusemiddelbruk ovenfor. Plasseringen av anlegget er svært
uheldig og utfordrer i større grad enn nødvendig prinsippet om sameksistens som bør ligge til grunn
mellom havbasert oppdrett og fiskeri. Etter Fiskebåt sitt syn må etablering av havbasert
oppdrettsanlegg kun tillates i områder hvor konfliktpotensialet mot fiskeriene er mindre eller
fraværende. Fiskebåt vil derfor anmode om at en eventuell etablering fortrinnsvis tillates mot midten
av utredningsområde nr. 11. En slik plassering vil i mindre grad komme i konflikt med gyte og
oppvekstområder for fisk. Sporingsdata fra den norske fiskeflåten viser også at fiskeriaktiviteten i
dette området er betydelig mindre enn i det omsøkte området.
Når det gjelder søkers forslag til alternativt område A, viser vi til at problemstillinger og utfordringer
som nevnt over i særlig grad vil gjøre seg gjeldende i dette området. Fiskebåt anmoder derfor om at
Fiskeridirektoratet allerede nå signaliserer at dette området ikke kan forventes benyttet til havbasert
oppdrettsvirksomhet.
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