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Innspill høring - Havbruk til havs
Fylkesråd for plan og næring viser til brev sendt 26. november d.å. angående høringsnotatet
«Havbruk til havs – tre områder til uttalelse». Høringsnotatet ble sendt fra Fiskeridirektoratet til et
utvalg mottakere, med frist for tilbakemelding 28. november 2021. Nordland fylkeskommune var
ikke med på listen over mottakere av høringsnotatet. Som nevnt i brevet av 26. november, ønsker
fylkesråd for plan og næring i Nordland med dette å komme med innspill i saken.
Fylkesråden mener at Fiskeridirektoratet må realitetsvurdere Sklinnabanken og Trænabanken
langs kysten av Nordland for konsekvensutredning, og sende et nytt høringsnotat på offentlig
høring.

Følgende informasjon om prosessen hittil er lagt til grunn:
-

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet kartlagt og identifisert
områder som kan være egnet for havbruk til havs. Dette er gjort på bestilling fra Næringsog fiskeridepartementet. Kartløsning og rapporten «Kartlegging og identifisering av områder
egnet for havbruk til havs» (også omtalt som «Områderapporten») ble oversendt
departementet i desember 2019. Fiskeridirektoratet anbefalte her at følgende 11 områder
vurderes nærmere gjennom en konsekvensutredning, hvorav to av områdene er i Nordland:
o Område 1 Sklinnabanken (Nordland)
o Område 2 Norskerenna sør
o Område 5 Trænabanken (Nordland)
o Område 7 Tromsøflaket
o Område 10 Frøyabanken sør
o Område 11 Frøyabanken nord
o Område 13 Indrebanken
o Område 15 Haltenbanken sør
o Område 21 Fugløybanken
o Område 23 Lopphavet
o Område 27 Vardø
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-

Nærings- og Fiskeridepartementet anmodet så Fiskeridirektoratet om å velge ut tre av de
11 anbefalte områdene for konsekvensutredning havbruk til havs. Fortrinnsvis ett område i
sør, et i midt og et nord i landet. De tre områdene Fiskeridirektoratet så langt har foreslått
er Norskerenna Sør utenfor Rogaland, Frøyabanken Nord/Sør utenfor Trøndelag og
Tromsøflaket utenfor Troms og Finnmark. Fiskeridirektoratet sendte ut høringsnotat 1.
november 2021 og ba om innspill på de tre områdene som ble foreslått tilrettelagt for
havbruk til havs. Direktoratet har bedt om innspill fra Forsvarsbygg, Kystverket, Mattilsynet,
Miljødirektoratet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norsk Industri, Oljedirektoratet og
Sjømat Norge. Dette er de samme myndighetene og organisasjonene som uttalte seg til
rapporten «Kartlegging og identifisering av områder egnet for havbruk til havs».

Oppfatning om planlagt videre prosess:
-

Når Fiskeridirektoratet har mottatt innspill til de foreslåtte områdene vil tre områder
anbefales for videre tilrettelegging for havbruk til havs. Nærings- og fiskeridepartementet tar
avgjørelsen av hvilke områder som til slutt skal tilrettelegges. Fiskeridirektoratet vil
utarbeide program for offentlig overordnet konsekvensvurdering for hvert av områdene som
besluttes tilrettelagt. Departementet vil beslutte når og hvordan offentlig overordnet
konsekvensutredning av områdene gjennomføres.

-

Flere av innspillene til Områderapporten fra 2019 gjelder tema som må utredes nærmere i
den kommende konsekvensutredningen. Dette gjelder blant annet innspill fra Norges
Kystfiskarlag, Norges Fiskarlag, Miljødirektoratet, Kystverket, Mattilsynet og
Oljedirektoratet. Fiskeridirektoratet skal vurdere alle disse innspillene ved utarbeidelse av
program for offentlig styrt konsekvensutredning, og programmet vil bli lagt ut for offentlig
høring.

Merknader og innspill:
-

Fylkesråd for plan og næring vil uttrykke bekymring knyttet til at denne viktige saken ikke er
sendt ut på en bredere høring.

-

Områdene langs kysten av Nordland, som ble anbefalt for konsekvensutredning i rapporten
fra Fiskeridepartementet i 2019, er ikke med blant områdene som nå er foreslått fra
Fiskeridirektoratet i høringsnotat av 1. november 2021. Fylkesråden er overrasket over at
det i høringsnotatet mangler begrunnelse for hvorfor områdene utenfor Nordland ikke er tatt
med videre i henhold til rapporten fra 2019. Områdene langs kysten av Nordland er etter
vår vurdering ikke realitetsvurdert for konsekvensutredning.

-

Næringsaktører og regionråd i Nordland har gitt til kjenne interesser i saken. Vi viser til
uttalelse til Fiskeridirektoratet datert 26. november 2021, fra klyngene Havbruksnettverk
Helgeland, Arctic Cluster Team og Olje- og gassklynge Helgeland, samt Indre Helgeland
Regionråd og Helgelandsrådet. I tillegg er vi kjent med at næringsaktører innen
havbruksnæringen regionalt har vist interesse for områdene på Helgeland utenfor
Nordlandskysten.
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-

Nordland er en av landets største sjømatregioner, og to av de anbefalte områdene i
Områderapporten fra 2019 ligger langs kysten av Nordland. Fylkesråden mener derfor det
ville ha styrket prosessen om fylkeskommunen som regional utviklingsaktør hadde blitt
involvert.

-

Saken innebærer stort utviklingspotensial for viktige næringer i vår region. I denne
sammenheng er det viktig å komme tidlig i gang med avklaringer av eventuelle
interessekonflikter. Havbruk til havs har også potensiale til å skape regionale ringvirkninger
gjennom havbruksfondet.

Med utgangspunkt i ovenstående ber fylkesråd for plan og næring om at Fiskeridirektoratet
realitetsvurderer Sklinnabanken og Trænabanken langs kysten av Nordland for
konsekvensutredning, og sender ut et nytt høringsnotat på offentlig høring.

Med vennlig hilsen
Linda Helén Haukland
fylkesråd for plan og næring
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