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Ramberg/Tromsø 17.01.2011 

 

Olje- og energidepartementet 

Oslo 
 

 

 

Uttalelse angående Havvindprosjektet 
 

Havvindsrapporten og forslagene i den bærer preg av at ingen av de områdene som er foreslått 

er vurdert ut fra alle kriteriene som man markedsfører: 

En vurdering av hvilke områder som egner seg for etablering av havbasert vindkraft må ta 

hensyn til flere forhold, både tekniske forhold og miljø- og arealbruksinteresser. Enkelte av 

disse har vist seg å være viktigere enn andre i arbeidet med å finne utredningsområder for 

havbasert vindkraft i norske farvann. 

Arealbruksinteresser er for eksempel ikke konsultert, og vi kan fastslå med en gang at 

fiskeriinteressene også denne gang er blir holdt utenfor. 

Før rapporten ble overrakt olje- og energiministeren ble blant andre Norges Kystfiskarlag 

orientert om innholdet på et møte i Fiskeridirektoratet. Der ble det fremholdt at denne 

rapporten bare tok for seg de rent tekniske aspektene – det vil si den pekte på mulige områder 

ut fra forhold som dybde, vind, ankringsproblematikk og ikke minst ut fra hensiktsmessig 

plassering i forhold til infrastruktur i eksisterende el-nett. Det ble påpekt at i neste fase vil 

nærings- og andre interesser komme med i en mer detaljert vurdering. 

Det kunne vi da si var rimelig en rimelig grei fremgangsmåte. Ikke desto mindre blir 

rapporten presentert som om at vi nå har store muligheter for vindkraft langs hele kysten, og 

at man her har plukket ut aktuelle områder. En slik fremgangsmåte overfor en næring som har 

brukt disse områdene i århundrer burde den norske stat – enten den representeres av 

departementer, direktorater eller av staten betrodde personer – er rett og slett skammelig og 

burde ikke forekomme. 

 

Norges Kystfiskarlag påpeker at disse områdene nå må behandles slik de ble presentert oss i 

møtet i Fiskeridirektoratet 23.august:  

Forslag ut fra rent tekniske kriterier som i neste omgang skal underlegges grundige 

vurderinger med hensyn til interessekonflikter, samt andre hensyn som ikke er tatt 

vurderingene i rapporten. 

Norges Kystfiskarlag krever at det vises respekt for fiskeriene i de foreslåtte områder. Dette 

bør være en selvfølge. Vi krever også at installasjonene ikke på noen måte må fortrenge 

fiskeriene, og at ei samråding med fiskeriorganisasjonene skal være en selvfølge i det videre 

arbeid. I de fleste av arealene som er foreslått er det også stor gjennomgangstrafikk av 

fartøyer fra og til fiskefeltene omkring og lenger ut i havet. Hva blir konsekvensene for denne 

trafikken i tilfelle at feltene blir utbygd? Hva blir kostnadene for flåten i slike tilfelle?  
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Norges Kystfiskarlag vil påpeke at henvisninger til AIS-sporinger av fiskefartøy i disse 

områdene ikke på noen måte gir pekepinn om fiskeriaktiviteten. Alle områdene, unntatt 

Nordsjø-områdene, ligger i farvann hvor det er kystfiskeflåten som bruker feltene. Og 

kystfiskeflåten har ikke hatt krav om AIS-anlegg ombord. Vi har tidligere – i forbindelse med 

vår uttalelse til oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten – pekt på at 

registreringen av fiskeriene i de faglige rapportene bare har fått meg seg en liten brøkdel av 

aktiviteten, fordi kystfiskeflåten som benytter seg av de kystnære områdene ikke lar seg spore. 

Det må videre være et krav at man før eventuelle vurderinger om plassering også utarbeider et 

totalt miljøregnskap for de aktuelle anlegg, hvor det tas hensyn til blant annet bygging, 

utstyrsproduksjon, drift vedlikehold, servicetjenester etc. 

Norges Kystfiskarlag vil også vise til at de eventuelle anleggene skal tilknyttes det 

eksisterende el-nettet gjennom sjøkabler, som etter hva vi har forstått ut fra myndighetenes 

vurderinger av sjøkabler i Hardanger vil bli både urimelig kostbare både å legge og 

vedlikeholde. 

Det er i det hele tatt svært mange spørsmål som må avklares før beslutning om utbygging 

fattes, at her må det foretas skikkelige vurderinger hvor fiskeriinteressene blir konsultert og 

tatt hensyn til. 

 

Så litt om de enkelte kystnære foreslåtte arealene: 

 

Sandskallen 

Det foreslåtte området benyttes året rundt. Hele havområdet fra eggakanten og innover mot 

Sørøya benyttes til fiske etter forskjellige arter til ulike tider av året. 

Det foregår et stort linefiske etter hyse på ettersommeren/høsten, og i perioder et benyttes 

feltet til fiske etter torsk med forskjellige redskaper.  

Hele området er viktig for kystfiskeflåten hele året, og Norges Kystfiskarlag kan derfor ikke 

tilrå at dette området blir benyttet til vindmøller. 

 

Vannøya nordøst 

Vannøya Nordøst er et område som er svært viktig for de lokale fiskeriene. Området benyttes 

hele året til følgende fiskerier; Garn og linefiske etter torsk og hyse; garnfiske etter breiflabb, 

flyndre, sei og rognkjeks; juksafiske etter alle arter, hovedsaklig torsk og sei.  

Området kan ikke utbygges uten at det får store konsekvenser for det helårige heimefiske og 

er i direkte konflikt med lokale fiskerier.  

Norges Kystfiskarlag vil derfor motsette seg en vindmølleutbygging som foreslått, og viser 

blant annet til uttalelse gitt av Karlsøy kommunestyre. 

 

 

Auvær  

Det drives utstrakt fiske langs hele nordvestkanten av området. Torsk vinter og vår. Linefiske 

etter bunnfisk og kveite resten av året.  Det må derfor ikke tillates anlegg nærmere enn ca 

1nm. fra bakkekanten mot Auværsøyla og helst ikke dypere enn 20 m.  

I området innafor drives det noe rognkjeksfiske om våren samt en del flyndretrålfiske om 

sommeren / høsten.  

Størstedelen av området er meget urent farvann med mange trange seilingsleder som benyttes 

av lokale fiskere. Disse seilingsledene må under ingen omstendigheter  sperres eller forringes. 

Hele området er i dag regulert som naturvernområde med ilandstigningsforbud hele vår og 

sommersesongen for å gi sjøfuglene ro i hekkesesongen. En vindmøllepark midt i et 

naturvernområde som delvis er opprettet for å bevare sjøfuglbestanden er antagelig ikke det 

lureste en kan finne på. 
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Nordmela 

Hele det foreslåtte området ligger i et viktig område for kystfiskeflåten i Andøy og Øksnes, og 

besøkende fartøyer i deler av året. Hyselinefisket foregår fra juli måned til desember/ januar. 

Dette fisket er meget viktig for kontinuerlig drift av fiskeindustrien på land, og legger det 

egentlige grunnlaget for fiskeindustriens eksistens. Alle områdene gruntvannsområdene (15 – 

110 meter)  mellom Moholmen ved Andenes og grensen til Øksnes benyttes.  

Linefiske etter skrei foregår fra januar til april på de samme dybder og områder som 

hyselinefisket. 

Områdene brukes av  snurrevadflåten hele året. 

Niorges Kystfiskarlag vil derfor ikke  

 

 

Gimsøy nord 

Hele dette området er i bruk til fiske hele året av fiskere fra Bø, Hadsel og Vågan, og i 

perioder av tilreisende fartøyer. 

I tidsrommet januar til og med april foregår det hovedsakelig et fiske etter torsk, de første 

ukene av januar er det også et fiske etter hyse. 

I tidsrommet mai til desember foregår det et fiske etter hyse, sei, uer, breiflabb etc. i hele 

denne tidsperioden. 

Akkurat nå foregår det et godt fiske etter sild nettopp i dette området. 

Det er ingen tvil om at det aktuelle området vil gi meget stor arealkonflikt mellom fiskere og 

vindmøller. 

 

Trænafjorden – Selvær 

Her foregår det et kystnært fiske spesielt av den minste flåten hele året, med garn line og 

juksa. Det er dessuten stor skipstrafikk i hele området. 

 

Træna vest 

Træna vest er et av de beste fiskeriområdene på hele Helgelands-kysten. Her foregår det et 

helårsfiske med alle redskapstyper. I disse farvannene er det fisket etter alle kommersielle  

hvitfiskarter, i tillegg til at det foregår et godt fiske etter pelagiske arter i perioder. 

Vindmøllepark her vil komme i meget stor konflikt med fiskeriene. 

 

Nordøyan - ytre Vikna 

Dette er et område som i likhet med Træna vest er i bruk hele året. Det er et meget attraktivt 

fiskefelt fordi distriktet har gode leveransemuligheter. Her foregår det utstrakt fiske med alle 

redskaper hele året, på alle de kommersielle hvitfiskartene.  

Vindmøllepark her vil komme i meget stor konflikt med fiskeriene. 

 

Frøyabanken 

I dette området foregår det trålfiske hele året, og om sommeren benyttes feltet også av 

kystfiskeflåten og småkvalfangere. Feltet er et viktig område for jevne leveranser til 

fiskeindustrien i Sør- Trøndelag/ Nord-Møre. 

Vindmøllepark vil komme i konflikt med fiskeriene. 

 

Stadthavet 

Det foreslåtte området Stadthavet er ikke det verste området når det gjelder brukskollisjoner 

med fiskeriene. Det foregår et begrenset fiskeri i dette området. Her finnes det en del gamle 

kveitesett. Feltet ligger også i vandringsleia for sild. Norges Kystfiskarlag vil rå til at man i 

det videre arbeid har kontakt med lokale fiskere og lokale kystfiskarlag/fiskarlag for nærmere 

avklaring av plassering av eventuelle havvindmøller. 
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Olderveggen og Frøyagrunnene 

Begge områdene ligger i gode torske- og seifiskefelt. Her foregår også fiske etter breiflabb og 

andre kvitfiskarter. Det foregår fiske i områdene i store deler av året, og vindmøllepark her vil 

komme i stor konflikt med fiskeriene. 

 

 

Utsira nord 

Det foreslåtte feltet er lagt slik at det går inn på feltene for fisket etter havreker i vest, mens 

man langs hele grenseområdet i øst kommer inn på feltene for kystrekefisket. 

Midt mellom rekefeltene foregår det fiske etter sjøkreps i det som betegnes som gode 

krepsefelt. I hele området foregår det et begrenset linefiske. 

 


