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INNSPILL – HAVBRUK TIL HAVS – TO AKTUELLE OMRÅDER
UTENFOR NORDLAND
Vi viser til brev 11.februar 2022 om nye områder for havbruk til havs til uttale.
Norsk Industri er positiv til at Fiskeridirektoratet nå ser på to mulige områder utenfor
Nordland. Slik vi vurderer det gir område 5 størst mulighet til å utvikle næringen.
Område 1 er mindre i areal og er et område der næringen i større grad kan risikere å
komme i konflikt med forsvarets interesser for skytefelt. Forsvaret har ikke tilsvarende
interesser i område 5.
Siden område 5 strekker seg over et større område åpner det også opp for at flere ulike
teknologiske løsninger kan bli aktuelle.
Område 5 er også interessant for mulig sameksistens med vindkraft til havs. Område 5 har i
sør-østlig hjørne en delvis overlapp med et område avsatt til vindkraft. Sameksistens med
vindkraftnæringen er noe Norsk Industri har særlig fokus på ettersom vi ser store
synergieffekter i form felles infrastruktur, hub-funksjoner og energispørsmål.
Dette legger godt til rette for ny industri i Norge.
Vi mener at det er viktig at det legges til rette for flest mulig områder for havbruk til havs
slik at det det raskt kan åpnes opp for flere aktører og teknologier. Derfor mener vi at ideelt
sett bør både område 1 og område 5 utredes. Om man likevel bare skal gå for et område
mener vi at område 5 er det beste og mest aktuelle området, med størst potensiale for
næringen.
Med vennlig hilsen

Stål Heggelund
Bransjesjef – Maritim og Havbruksleverandørene
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