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UTTALELSE - HAVBRUK TIL HAVS - TRE OMRÅDER TIL UTTALE
Vi viser til Fiskeridirektoratets brev 1.novmber 2021 om havbruk til havs – tre områder til uttale.
Viewpoint AS og Nova Sea AS har et tett og godt samarbeid på uttesting av teknologi for havbruk til
havs. Nova Sea AS og Viewpoint Spidercage AS samarbeider med utviklingen av Spidercageteknologien, en teknologi som kan tas ut på åpent hav. Spidercage er som kjent tildelt
utviklingstillatelser og prosjektet er i realiseringsfasen. Når resultatene fra uttestingen er klare er det
svært aktuelt å ta teknologien lenger ut til havs enn de områdene som i dag er tilgjengelig i
lokalitetssammenheng.
Videre samarbeider Viewpoint Seafarm AS og Nova Sea AS om utvikling av Seafarm-teknologien. For
å kunne realisere denne teknologien sammen er det sentralt at det tilrettelegges areal i regionen der
Nova Sea har all relevant infrastruktur, som settefiskanlegg, slakteri, brønnbåt og andre relevante
tjenester. Nærheten til disse innsatsfaktorene vil være svært viktig både med tanke på tilgang til
leveranser og i beredskap om det skulle oppstå en kritisk situasjon med biologien.
Vi finner det da uheldig at det bare er tre områder som er foreslått konsekvensutredet. Etter vår
vurdering bør også område 5 og eventuelt område 1 konsekvensutredes. Vi er klar over at det
innebærer merarbeid for forvaltningen å konsekvensutrede mange områder, men vi mener det er
nødvendig for å gi havbruk til havs de beste forutsetninger for å lykkes.
Det er ulike utfordringer i ulike regioner og vi mener at avstanden mellom områdene utenfor MidtNorge som foreslås konsekvensutredet og opp til arktiske strøk på Tromsøyflaket er så stor at man
går glipp av en viktig og sentral havområdene om område 5 og eventuelt 1 ikke en gang
konsekvensutredes. Fordi det er tidkrevende prosesser kan man ikke vente på erfaringer fra de andre
områdene før område 5 utredes nærmere. Erfaringene fra de andre områdene kan ha svært ulik
overføringsverdi.
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Vi har store fremtidsplaner for havbruk til havs og baserer våre løsninger på erfaringer for olje- og
gassbransjen. Vi er sikre på å lykkes med vår teknologi men vi er avhengige av at myndighetene
legger til rette for at vi skal kunne ta den i bruk.
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