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Havbruk til havs - nye områder til uttale
Fiskeridirektoratet viser til prosessen for utvelgelse og anbefaling av tre områder for
havbruk til havs; https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruk-tilhavs/anbefaling-av-omrader-for-havbruk-til-havs
Fiskeridirektoratet inviterer med dette til å gi innspill til områdene 1 Sklinnabanken og
5 Trænabanken.
Vi ber særlig om at innspillene sammenligner områdene opp mot hverandre og det er en
fordel om innspillene kan angi hvilket av de to områdene som vurderes som mest
aktuelt for konsekvensvurdering og videre tilrettelegging for havbruk til havs.
Dersom det gis innspill om arealkonflikt i et eller begge områdene ber vi om at mulighet
for sameksistens også vurderes.
Vi ber om innspill innen 6. mars 2022.
Bakgrunn
Fiskeridirektoratet ble i bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet bedt om å velge
ut og anbefale tre områder til konsekvensvurdering for havbruk til havs. Direktoratet
skulle fortrinnsvis peke på ett område sør, ett midt og ett nord i landet.
Den 1. november 2021 inviterte Fiskeridirektoratet utvalgte etater og organisasjoner til å
gi innspill til de tre områdene direktoratet anså som de mest aktuelle å tilrettelegge for
havbruk til havs i første omgang.
Utvalget ble gjort på bakgrunn av rapporten «Kartlegging og identifisering av områder
egnet for havbruk til havs» - Områderapporten. Fiskeridirektoratet foretok en ny GISanalyse av de 11 områdene fra Områderapporten og ba om innspill til tre områder; 2
Norskerenna Sør, 10 Frøyabanken Sør/11 Frøyabanken Nord og 7 Tromsøyflaket.
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Flere som svarte på invitasjonen etterspurte tilrettelegging av områder for havbruk til
havs utenfor Helgelandskysten. Det var imidlertid ingen innspill som antydet interesse i
å etablere havbruk til havs innenfor område 7 Tromsøyflaket. Gjennomføring av en
offentlig overordnet konsekvensvurdering er en relativt omfattende og ressurskrevende
prosess, og Fiskeridirektoratet ønsker derfor å anbefale områder der det er størst
sannsynlighet for etablering av havbruk til havs. Fiskeridirektoratet anser det ikke som
rasjonelt å starte prosess for tilrettelegging av aktivitet i område 7 Tromsøyflaket på det
nåværende tidspunktet. Vi utelukker ikke at det kan bli aktuelt å tilrettelegge området på
et senere tidspunkt.
I havområdene utenfor Helgelandskysten identifiserte Fiskeridirektoratet i
Områderapporten to områder som aktuelle for tilrettelegging, område 1 Sklinnabanken
og område 5 Trænabanken.

Figur 1: Kartbilde av Helgelandskysten hvor område 1 Sklinnabanken og område 5 Trænabanken fremgår.

Område 1 Sklinnabanken
Område 1 Sklinnabanken ligger utenfor Helgelandskysten, 14 til 58 nautiske mil fra
grunnlinjen.
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I 2019 viste analyse ved hjelp av Fiskeridirektoratets kartløsning at det var noe
skipstrafikk og fiskeriaktivitet i området, men ellers lite eksisterende arealinteresser.
Forsvarsbygg hadde imidlertid meldt fra om en mulig arealkonflikt i området.
Ifølge oppdatert GIS-analyse i 2021 overlapper den sørlige delen av område 1
Sklinnabanken med forslag til nytt skytefelt Halten II som har vært på høring.1 Videre
overlapper den sørlige delen med forslag til nytt SVO «Kystsonen Norskehavet nord»
som er fremmet av en ekspertgruppe ledet av Havforskningsinstituttet på oppdrag fra
Faglig forum. Forslaget fremkommer i Havforskningsinstituttets rapport 2021-26:
«Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - Miljøverdi. — En
gjennomgang av miljøverdier og grenser i eksisterende SVO og forslag til nye områder
(2021)»2 Det er også noen nye opplysninger om svamper i området. De nye kartdataene
er tilgjengelig i kartløsningen for havbruk til havs; https://portal.fiskeridir.no/havakva.
Område 5 Trænabanken
Område 5 Trænabanken ligger utenfor Salten, 12 til 79 nautiske mil fra grunnlinjen.
I 2019 viste analyse ved hjelp av Fiskeridirektoratets kartløsning for havbruk til havs at
det var noe trafikk og fiskeriaktivitet innenfor området. I tillegg overlappet området noe
med foreslått havvindfelt Træna vest.
Ifølge oppdatert GIS-analyse i 2021 overlapper nå i tillegg ekspertgruppen ledet av
Havforskningsinstituttet sitt forslag til nytt SVO «Kystsonen Lofoten» delvis med
område 5 Trænabanken. Det er også noen få nye funn av svamper i området. De nye
kartdataene er tilgjengelig i kartløsningen for havbruk til havs.
Noen tidligere innspill til områdene
Ifølge Kystverket har både område 1 Sklinnabanken og område 5 Trænabanken
betydelig transitt av kystnær trafikk. Dette vil kunne få betydning for hvor tett anleggene
i området kan ligge og det er avgjørende at anleggene er tilstrekkelig merket.
Miljødirektoratet uttaler i sitt innspill til Områderapporten at både område 1 og område
5 overlapper med områder som er viktige for sjøfugl året rundt, men at sameksistens
med akvakultur er mulig.
Område 1 Sklinnabanken ligger 14 til 58 nautiske mil fra grunnlinjen. Område 5
Trænabanken ligger 12 til 79 nautiske mil fra grunnlinjen. Ifølge
Havforskningsinstituttet vil smitte fra åpne anlegg til havs ut til 20 til 30 nautiske mil fra
grunnlinjen kunne smitte kystlokaliteter. Lengre ute er smittepotensialet lavere og
ubetydelig sammenlignet med smittepotensialet mellom eksisterende kystlokaliteter.
Både område 1 Sklinnabanken og område 5 Trænabanken befinner seg utenfor
kyststrømmen og smittespredningen vil ifølge Havforskningsinstituttet ikke være like
stor som for de områdene som befinner seg i kyststrømmen. Havforskningsinstituttet
har gjort modelleringer av smittespredning fra områdene (se rapport om
smittespredning).
1
2

https://www.regjeringen.no/no/id2870988/
https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-26
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Vi viser for øvrig til Områderapporten og innspillene som kom inn etter invitasjon 1.
november 2021. Både rapporten og innspillene er tilgjengelig på våre nettsider.
Videre saksgang
På bakgrunn av gjennomgangen og innspillene vi mottar etter denne invitasjonen vil
Fiskeridirektoratet ta stilling til hvorvidt direktoratet i denne omgang vil anbefale
Sklinnabanken 1 eller Trænabanken 5 for videre tilrettelegging for havbruk til havs.
I forslaget til etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs som Nærings- og
fiskeridepartementet har sendt på høring er det Kongen i statsråd som skal avgjøre
hvilke områder som til slutt skal tilrettelegges. Fiskeridirektoratet vil utarbeide program
for offentlig overordnet konsekvensvurdering for hvert av områdene som besluttes
tilrettelagt. Departementet vil beslutte når og hvordan offentlig overordnet
konsekvensvurdering av områdene skal gjennomføres.
Flere av innspillene til Områderapporten gjelder tema som må utredes nærmere ved en
konsekvensvurdering. Fiskeridirektoratet vil vurdere disse innspillene ved utarbeidelse
av program for offentlig styrt konsekvensvurdering, og programmet vil bli lagt ut for
offentlig høring. Det vil også være en del utredningstema som er knyttet til det konkrete
prosjektet, hvor utfallet av vurderingen for eksempel kan avhenge av den konkrete
anleggsteknologien som velges. Slike vurderinger vil i henhold til høringsnotatet foretas
gjennom en prosjektspesifikk konsekvensvurdering.

Med hilsen

Øyvind Lie
direktør
Anne B. Osland
seksjonssjef

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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