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Viktige fiskeområder må ivaretas og 
forvaltes på beste måte



Fiskarlagets syn på sameksistens:
Fiskerne er i utgangspunktet i positivt 
innstilt til annen næring og aktivitet

Vi forventer at dette ikke vil ødelegge 
for sjømattrygghet, hav- og fjordmiljø 
og/eller for utøvelsen av fisket 

Dette krever respekt, kommunikasjon, 
kunnskap, og deling av areal og tid… 



Vi er mange på havet

Dette har krevd mye av fiskerne 
- og vil fortsatt være krevende framover



Oppdrett til havs



Marin gruvedrift



Storskala taredyrking



Marint vern…



Vindkraftverk til havs



Fiskarlaget mener det nå må utarbeides en ny 
Stortingsmelding om arealbruk og sameksistens



Forslag om åpning av områder for vindkraft



Havsul 1 (Møre og Romsdal):
• Akseptert av Fiskarlaget i 2008
• Forutsetning: Det må først sannsynliggjøres at NVG-sild, som gyter 

på Mørebankene rett ved, ikke påvirkes negativt av tiltaket 
• Hittil er ingenting gjort for å følge opp dette



Siragrunnen (Rogaland og Agder):
• Ikke akseptert av Fiskarlaget
• Avslått fordi prosjektet ikke var «samfunnsøkonomisk rasjonelt»



Sandskallen (utenfor Finnmark):
• Ser ut til å få nei av alle parter…



Utsira Nord (utenfor Rogaland):
• Kan aksepteres av Fiskarlaget, dersom det tas nødvendige hensyn



Sørlige Nordsjø:
• Kan aksepteres av Fiskarlaget, dersom det tas nødvendige hensyn



Hywind Tampen-prosjektet, Nordsjøen:
• Kunne aksepteres av Fiskarlaget, dersom det ble tatt nødvendige hensyn



Hywind Tampen – Hva skjedde…?



Hywind Tampen – Hva skjedde…?
• Anlegget ble fra starten planlagt «på tvers» av et viktig fiskefelt
• Hensynet til børssensitivitet ble prioritert foran dialogen med fiskerne
• Fiskernes innspill ble ikke tatt hensyn til, verken i KU eller PUD 
• Fiskernes forslag til sameksistensløsning (om å legge sørvestre del av 

anlegget mer parallelt med dybdekotene slik at fiskeriene kunne 
fortsette) ville kreve en forlengelse av kabelen til Gullfaks-feltet med 
1500 – 2000 meter. Det ble oppgitt å bli for kostbart…

• Det forventes at prosjektet nesten skal bli fullfinansiert av det offentlige 
(Enova, NOx-fondet, oljeskatt, evt. også el-sertifikatordningen?)

• Samlet statsstøtte skal nå vurderes av ESA
• Prosjektet blir behandlet etter petroleumslovens bestemmelser, og ikke 

etter havenergiloven. Kan det gi presedens?



Hywind Tampen og forholdet til 
økt framtidig petroleumsutvinning

• PUD del II – Konsekvensutredning – mars 2019: 
«Hensynet til Visund-lisensen og seismiske 
operasjoner (planlagt leteaktivitet) i området 
begrenser muligheten for en dreining av parken 
langs med dybdekvotene…»
• Vindkraften skal i tillegg bidra til økt utnytting av 

Gullfaks-feltet
• Hva vil i så fall - i det store bildet - bli den reelle 

klimaeffekten av Hywind Tampen-prosjektet?



Norges Fiskarlag forventer en justering av 
Hywind Tampen-prosjektet, slik at:

• fiskeriene fortsatt skal kunne foregå i det aktuelle fiskefeltet

• prosjektet bygges ut i samsvar med Stortingets forutsetninger 
for god sameksistens (jf. behandlingen av havenergiloven)

• samfunnet får størst mulig samlet positiv effekt av all den 
offentlige støtten det legges opp til å gi dette prosjektet

• vi sammen kan etablere et godt tillitsforhold, og best mulig 
dialog, i forhold til kommende havvind-prosjekt



Bruk av oljeselskapenes «grunne sjøbunnsdata» 
som grunnlag for sameksistens?
• Data fra Lundin viser dette fungerer
• Equinor også positive til deling av data



Finansiering av FoU

Næringsrettet 
FoU

Forvaltningsrettet
forskning

FoU med særlig behov   
for koordinering og 

samfinansiering

Teknologi, kartlegging/drift av 
forekomstene, produktutvikling

Kunnskap og kompetanse for en 
mer lønnsom og bærekraftig 

sjømatnæring

Grunnforskning, økosystem, 
toksikologi m.m.

Privat finansiering 
og Innovasjon 
Norge

Offentlig finansiering
(NFR, tildelingsbrev, 
fiskeforskingsavgiften)

FHF AS («kollektiv næringsrettet FoU»…)
Innovasjon Norge (mest enkeltbedrifter)



Takk for oppmerksomheten
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