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Havbruk til havs – innspill til nye områder til uttale
Innledning
Utror AS("Utror") og Lovundlaks AS("Lovundlaks") viser til Fiskeridirektoratets invitasjon datert 11. februar
2022, til å gi innspill til område 1 Sklinnabanken og 5 Trænabanken for eventuell tilrettelegging for havbruk til
havs ("HTH") gjennom konsekvensutredning.
Nærings- og Fiskeridepartementet anmodet Fiskeridirektoratet om å velge ut og anbefale tre områder til
konsekvensutredning for havbruk til havs. Utgangspunktet var områderapporten fra Fiskeridirektoratet i 2019
hvor 11 områder langs norskekysten ble tilrådt for konsekvensutredning. Direktoratet er bedt om å fortrinnsvis
peke på ett område sør, et midt og et nord i landet. De tre områdene som først ble foreslått av
Fiskeridirektoratet var Norskerenna Sør utenfor Rogaland, Frøyabanken Nord/Sør utenfor Trøndelag og
Tromsøyflaket utenfor Troms og Finnmark.
Gjennom innspill datert 28. november 2021 argumenterte Utror og Lovundlaks for at område 1 og 5 utenfor
Nordland må inkluderes i forestående konsekvensutredning for HTH. Dette ble begrunnet med at regionen har
en veletablert infrastruktur og FoU-miljø, og kan vise til gode biologiske og økonomiske resultater, samt sterk
investeringsvilje og -kapasitet over tid. Med dette utgangspunktet mener vi Nordland kan bli en
eksempelregion for hvordan små og større oppdrettere kan samarbeide i åpent hav, i tråd med regjeringens
uttalte ambisjon om fortsatt mangfold og lokalt eierskap i næringen. Videre argumenterte vi, basert på egne
undersøkelser, Havforskningsinstituttets analyser og tidligere innspill fra andre arealinteressenter, for at
områdene er godt egnet for HTH ut fra et fiskevelferds-, smitte- og sameksistensperspektiv. Det henvises til
innspillet for ytterligere argumenter og detaljer.
Utror og Lovundlaks vil berømme Fiskeridirektoratet for å lytte til innspill fra næringen og setter pris på at det
nå åpnes for å gi innspill til område 1 Sklinnabanken og 5 Trænabanken. Direktoratet ber i denne runden om
en sammenligning av områdene og angivelse av hvilket av de to områdene som vurderes som mest aktuelt.
Sammenligning av områdene
Som det fremgår av tidligere innspill, mener vi både område 1 Sklinnabanken og 5 Trænabanken må
tilrettelegges for HTH gjennom konsekvensutredning av nevnte grunner. Dersom det skal velges ett område
utenfor Nordland for konsekvensutredning anbefaler Utror at område 5 prioriteres. Dette basert på en
totalvurdering av naturgitte egenskaper, muligheter for sameksistens, tilgang på eksisterende infrastruktur og
analyse av Havforskningsinstituttets smittemodeller.
Vi registrerer blant annet at Havforskningsinstituttets smittemodeller tilsier ingen smittekonnektivitet mellom
områdene utenfor Trøndelag og område 5 utenfor Nordland. Vi mener god sameksistens med andre næringer
og arealinteresser vil være oppnåelig for begge områdene, men fremhever at sørlige deler av område 1 delvis
overlapper både med området «Halten II», som er foreslått som skytefelt i sjø av Forsvarsdepartementet i
høringsnotat publisert 13. september 2021, og med forslag til nytt SVO «Kystsonen Norskehavet nord». Utror
ser også spennende muligheter for fremtidens sameksistens til havs i områdene utenfor Nordland. Dette
knytter seg særlig til havvind, hvor område 5 Trænabanken ligger i umiddelbar nærhet til området Træna Vest
/ Ytre Helgeland, som er foreslått for flytende havvind i fremtiden. En konsekvensutredning vil være første steg
på veien i en større kartlegging av sameksistens mellom eksempelvis havvind og HTH.

Anbefaling
Utror og Lovundlaks mener at både område 1 Sklinnabanken og 5 Trænabanken må tilrettelegges for HTH
gjennom konsekvensutredning. Dersom det skal velges ett område utenfor Nordland for konsekvensutredning
er Utror og Lovundlaks’ anbefaling at område 5 prioriteres.
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