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Havbruk til havs – nye områder til uttale
Norges Kystfiskarlag viser til Fiskeridirektoratets invitasjon til innspill om havbruk til havs i
områdene 1 Sklinnabanken og 5 Trænabanken. Høringen kommer i etterkant av en tidligere
høring i november 2021 som etterspurte innspill til tre områder foreslått av direktoratet på
bakgrunn av rapporten «Kartlegging og identifisering av områder egnet for havbruk til havs».
Norges Kystfiskarlag viser til vårt innspill til den tidligere høringen om områder til uttale
(saksnr. 21/9681), samt innspill i forbindelse med områderapporten i 2019 og innspill til
arbeidet med ny havbruksstrategi i 2021. Sistnevnte understreket behovet for at
akvakulturnæringen må gå bort fra gammel og forurensende teknologi til fordel for lukkede
og utslippsfrie anlegg. Denne forutsetningen må gjelde om oppdrettsanlegg plasseres i
kystnære områder eller til havs.
Havarealene er under stadig større press og det må gjennomføres helhetlige og grundige
arealavveininger mellom ulike interesser og hensyn på lik linje med arealplanlegging i
kystsonen. De foreslåtte områdene illustrerer dette behovet ettersom det er både
fiskeriinteresser, oppdrettsinteresser, forsvars- og verneinteresser i disse områdene.
Område 1 Sklinnabanken

Postadresse
Postboks 97, 8380 Ramberg
E-mail. post@norgeskystfiskarlag.no

Telefon 76 05 21 00
Telefax 76 05 21 01

Norges Kystfiskarlag: Org.nr NO 971 396 563
Bankgiro 4580 06 10749
Kystfiskarlagets Servicekontor: Org.nr NO 988 147 877
Bankgiro 4580 12 25660

Det aktuelle området overlapper med aktive fiskefelt for konvensjonelle redskap, spesielt
garn, line og krokredskaper. Ettersom fartøy under 15 m ikke er pålagt sporings- og
rapporteringskrav må det påregnes at aktiviteten er noe større enn det kartdata fra
Fiskeridirektoratet viser.
Område 5 Trænabanken

Område 5 Trænabanken overlapper i større grad med fiskeriaktivitet i området. Det er relativt
stor aktivitet fra garn, line og notredskap samt flytetrål. Området ligger videre under 1 km fra
gyteområde for Uer. Kartdata viser at det aktuelle området for øvrig ligger nært flere
utredningsområder for havvind. Også i dette området må man regne med at fiskeriaktiviteten
er noe større enn det som fremkommer av kartdata.
Konklusjon
Tatt i betraktning avsatte områder til akvakultur, utredningsområder for havvind, skytefelt og
vernesoner vitner dette om et betydelig arealpress i de aktuelle havområdene. Kystfiskarlagets
medlemmer på Helgeland uttrykker stor frustrasjon over at deres tradisjonelle fiskefelt til
stadighet fortrenges til fordel for oppdrettsvirksomhet. Uten vesentlig fremgang i
miljøteknologi som sikrer utslippsfrie anlegg kan ikke Norges Kystfiskarlag støtte
Fiskeridirektoratets foreslåtte områder avsatt til havbruk.
Ettersom Fiskeridirektoratet særlig ber om en vurdering av hvilke av de to områdene som er
mest aktuelt for videre konsekvensutredning vil Kystfiskarlaget påpeke at fiskeriaktiviteten i
område 1 Sklinnabanken ifølge kartdata er mindre intens. Det kan dermed forventes at
interessekonfliktene vil være noe mindre enn ved område 5. Dersom direktoratet går videre
med en konsekvensutredning i område 1 forventer Kystfiskarlaget at forslagsområdet justeres
for å unngå overlapp med foreslåtte SVO-områder, viktige områder for fiskeri, samt
gytefelt/gyteområder.
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