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Innspill til stortingsmelding om langsiktig verdiskapning fra norske 
energiressurser 

 
Det vises til Olje- og energidepartementets oppfordring til å sende inn innspill til arbeidet med 
stortingsmeldingen. 
 
Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Vi er Norges største 
sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. 
Foreningen representerer ca. 680 medlemsbedrifter med omtrent 14.300 ansatte innen 
fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service, sjømatrederi og 
fiskehelse. 
 
Vi hilser en energimelding velkommen, og setter pris på anledningen til å komme med 
innspill så tidlig i prosessen. 
 
Mange av våre medlemmer er etablert i distriktene. Flere gjennomgår eller skal gjennomgå 
omfattende elektrifiseringsomlegginger både på landbasert virksomhet, men også sjøbasert 
næring som havbruksanlegg og tilhørende fartøy. Enkelte steder byr dette på utfordringer 
grunnet mangelfull infrastruktur for energidistribusjon. Vi ber derfor om at også denne 
problemstillingen belyses i en ny energimelding. 
 
For øvrig retter våre innspill seg mot de områdene av fremtidig energiproduksjon som 
berører sjømatnæringen. Slik vi ser det, vil det i denne omgang først og fremst dreie seg om 
kommende havvindsprosjekter.  
 
Overordnet er det viktig at prosjektene ikke påvirker gyteområder og vandringsruter til 
økonomisk og økologisk viktige fiskebestander negativt. Videre må kommende 
havbruksvirksomhet til havs hensyntas. 
 
Dette fordrer en god og overordnet forvaltning av våre sjøarealer. Det kan også bli 
nødvendig å ta i bruk samfunnsøkonomiske analyser for å sikre den beste forvaltningen av 
havarealet. 
 
Sameksistens 
Både havvind og havbruk til havs er næringer helt i startfasen. Begge omtales som 
fremtidsnæringer, og begge har behov for å få tildelt nye areal. Fiskerinæringen har brukt 
havområdene lenge. Mulighetene for sameksistens er blitt pekt på. Men foreløpig vet vi ikke 
nok om hvordan de ulike aktiviteten vil påvirke hverandre. Dette kommer også frem i 
Havforskningsinstituttets rapport om potensielle effekter av havvindanlegg på havmiljøet. 
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Man kan blant annet tenke seg at det kan være synergier å hente innen både infrastruktur, 
beredskap og energi, men dette bør inngå som en del av en overordnet plan, og man bør 
være bevisst på hva som er mulig og hva som ikke er det. 
 
Derfor mener vi at det er for tidlig å basere utviklingen på en sameksistens mellom disse 
næringene allerede nå. Inntil videre bør arealene benyttes til det de er best egnet til, og 
skjermes mot annen aktivitet. Det vil igjen kunne bidra til at vi kan komme i gang raskere, og 
dermed raskere øke kunnskapen om påvirkninger og om hva som er mulig av fremtidig 
sameksistens.  
 
 
Sjømat Norge vil på kort varsle kunne bidra med ytterligere synspunkter og innspill til Olje- 
og energidepartementets videre arbeid med stortingsmeldingen. 
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