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HØRING AV FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNINGSPROGRAM FOR
MINERALVIRKSOMHET PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Fiskeridirektoratet viser til tilsendt forslag til program for konsekvensutredning
for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel, jfr. oversendelsesbrev av 12.
januar 2021.

Bakgrunn
Utvinning av havbunnsmineraler kan bli en fremtidig ny næring for Norge og i
2018 fremmet regjeringen forslag til ny lov om mineralvirksomhet på
kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven). Havbunnsmineralloven trådte i
kraft 1. juli 2019 og stiller krav om at det gjennomføres en åpningsprosess med
tilhørende konsekvensutredning før det eventuelt gis tillatelser og aktivitet kan
settes i gang. Regjeringen har derfor igangsatt en åpningsprosess for relevante
områder på norsk kontinentalsokkel.

Fiskeridirektoratets kommentarer til høring av forslag til program for
konsekvensutredning
Under punkt 6.5 - Virkninger for andre næringer,står det at ifølge
havbunnsmineraloven må mineralvirksomheten ikke unødvendig eller i urimelig
grad vanskeliggjøre eller hindre skipsfart, fiske, luftfart eller annen virksomhet
eller volde skade eller fare for skade på rørledninger, kabler eller andre
undersjøiske innretninger. Fiskeridirektoratets oppgave ved slike uttalelser er å
ivareta fiskeriinteressene som blant annet omfatter at fiskeriene kan
gjennomføres uten nevneverdig hinder på grunn av faste eller midlertidige
installasjoner på havbunnen.

I forslag til program for konsekvensutredning er det derfor foreslått tematiske
fagstudier for utredning av virkninger på henholdsvis naturforhold og miljø, og
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antatte næringsrelaterte, økonomiske og sosiale virkninger. Det er i tillegg
påpekt viktigheten av å ha oversikt over eventuell utvikling og trender innen
næringsvirksomhet, herunder fiskeri. Siden havbunnsmineralvirksomhet og
fiskeri kan være aktuelt i samme geografiske områder har Fiskeridirektoratet tatt
på seg å utarbeide en rapport om fiskeriaktivitet som vil gi grunnlag for en
kunnskapsbasert oversikt i arealbruk mellom delområder og over tid, og samt gi
statistikk på fangst og førstehåndsverdi. Grunnlagstudien vil ferdigstilles og
overleveres Oljedirektoratet medio mai 2021.

Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til høring av forslag til program
for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.
Eventuelle merknader vedrørende biologiske ressurser antas ivaretatt av
Havforskningsinstituttet.

Med hilsen

Anne Marie Abotnes
konstituert seksjonssjef

Kristian Landmark Skaar
seniorrådgiver
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