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Havbruk til havs – innspill til nye områder til uttale
Det vises til Fiskeridirektoratets invitasjon av 11. februar 2022 til å gi innspill til område 1
Sklinnabanken og 5 Trænabanken for tilrettelegging av havbruk til havs gjennom
konsekvensutredning.
Det vises videre til tidligere innspill datert 26. november 2021 fra Havbruksnettverk Helgeland, Oljeog gassklynge Helgeland, Arctic Cluster Team (ACT), Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet
(«Gruppen» eller «Konsortiet»). Samlet representerer Gruppen 17 av 18 kommuner på Helgeland, i
overkant av 71,000 innbyggere, 180 bedrifter med ca. 8,000 ansatte og en samlet omsetning på over
NOK 40 milliarder. I innspillet argumenterte Gruppen for at de to nevnte områdene utenfor
Nordland må inkluderes i forestående konsekvensutredning for havbruk til havs.
Konsortiet ønsker å applaudere Fiskeridirektoratets vilje og evne til å lytte til næringen i etterkant av
første forslag til aktuelle områder for konsekvensutredning.
Gruppen mener at Nordlands posisjon som ledende havbruksregion kombinert med regionens
industri- og FOU-kompetanse må vektlegges og gjentar budskapet om at begge områdene utenfor
Nordland bør inkluderes i forestående anbefaling om konsekvensutredning for havbruk til havs. En
utredning og eventuell fremtidig åpning med påfølgende etablering og drift vil kunne bidra til
realisering av vesentlig aktivitet og etableringer i hjemmemarkedet, både offshore, kystnært og på
land. I tillegg vil Gruppen fremheve betydningen av å involvere nordnorske leverandørmiljøer i
utviklingen av dette nye vekstområdet i norsk havbruksnæring som vil skape næringsutvikling og
verdiskapning i landsdelen og for Norge for øvrig.
Fiskeridirektoratets invitasjon av 11. februar 2022 ber spesifikt om at de to aktuelle områdene på
Helgeland vurderes opp mot hverandre, samt at muligheten for sameksistens vurderes. Gruppen
mener begge de to områdene har sine styrker og kvaliteter som bør vektlegges, og at det er
begrensende for realisering av potensialet å peke ut det ene området foran det andre. Etter
Konsortiets vurdering vil man også oppnå gode synergier, både i konsekvensutrednings-, utbyggingsog driftsfasen, ved en samlet konsekvensutredning av de to områdene.
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