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HAVVIND – STRATEGISK KONSEKVENSUTREDNING – HØRINGSUTTALE
Sørlige Nordsjø I og II
Dette er områder som ligger i eller like ved kjente tobisfelt. Tobisbestanden i norsk økonomisk sone
(NØS) har vært gjenstand for en streng regulering de siste år i et forsøk på å gjenoppbygge den.
Fiskerinæringen, Havforskningsinstituttet og myndighetene har sammen utarbeidet en modell for
områdebasert forvaltning som det første gang ble fisket i henhold til i 2010. Fisket i 2011 var lovende
og viste at dette kunne være en forvaltningsmodell for framtiden. Fisket i 2012 ble derimot en
skuffelse i så måte. Hverken i 2010 eller 2011 var nemlig rekrutteringen så god, at det kunne åpnes
for et større tobisfiske det påfølgende år. Dette viser derfor med all mulig tydelighet at områdene og
tobisbestanden er svært sårbar.
Tobisfisket er svært viktig for den pelagiske trålerflåten og nordsjøtrålerne. Videre er tobisen en
uhyre viktig bestanddel i økosystemet, blant annet som mat for annen fisk (predatorer), sjøpattedyr
(hval) og sjøfugl. Derfor er både fiskere, forskere, myndigheter og naturvernorganisasjoner opptatt
av å verne tobisområdene. Dette har tidligere blant annet kommet til uttrykk i forbindelse med Oljeog energidepartementets utlysing av blokker i det samme området til oljeleting og eventuell
utvinning av olje/gass. Her heter det:
“I deler av utlysingsområdet foregår det tidvis et aktivt fiske etter tobis. Dette gjelder 8/6, 9/4, 5 og 6,
10/7, 8 og 9. I utvinningstillatelser tildelt i dette området samt i utvinningstillatelser tildelt i øvrige
områder hvor myndighetene har kartlagt at det foregår et aktivt fiske etter tobis, skal det ikke foregå
mer enn to leteboringer samtidig. I forbindelse med eventuelle tildelinger kan det bli oppstilt
begrensninger på leteboringer i gitte perioder av året. I forbindelse med mulige feltutbygginger i
dette området skal det brukes løsninger som er til minst mulig hinder for fisket etter tobis og som i
minst mulig grad endrer bunnforholdene i tobisfeltene. Myndighetene vil, ved behandlingen av plan
for utbygging og drift for eventuelle funn i disse blokkene, legge spesiell vet på at dette vilkåret blir
ivaretatt på en god måte”.
De utpekte områdene, Sørlige Nordsjø I og II, er tydeligvis forsøkt lagt slik at de skal komme minst
mulig i veien for tobisfisket. Likevel er de lagt så nær tobisfeltene at etablering av vindenergianlegg
der vil komme i konflikt med tobisfisket. Vi vil derfor anbefale at det ikke planlegges
vindkraftutbygging i disse områdene. Om det likevel presses fram, vil det måtte settes spesielle og
strenge vilkår for eventuell etablering av havvindfelt i Sørlige Nordsjø I og II.
Utsira nord
Dette området er et viktig område for reke- og krepsetrålfiske i tillegg til linefisket. Reke- og
krepsetrålfisket foregår året rundt. Å ha et havvindfelt i dette området er derfor ikke forenlig med å
drive fiske. Arbeidsgruppen som ble ledet av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), og som
laget havvindrapporten, fikk veldig klare innspill om dette fra fiskerihold med anbefaling om å flytte
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området noe lenger nord for å unngå de verste konfliktene. Dette har man altså valgt å se vekk i fra.
Vi vil derfor igjen anbefale at området flyttes noe lenger nord. Det vil uansett komme i konflikt med
fiskerivirksomhet, men muligens ikke i så stort omfang som det kan se ut for med nåværende
plassering.
Frøyagrunnene, Olderveggen, Stadthavet og Nordøyan-ytre Vikna og Træna (alle felt)
I sin ferd sørover langs kysten passerer norsk vårgytende sild alle disse felt. En stor fartøyflåte
forfølger silden sørover og baserer mye av sitt sildefiske nettopp på dette. Disse utpekte potensielle
havvindfelt ligger midt i gytevandringen og derved fiskefeltene. I beste fall kan vi håpe på at silden
finner en alternativ rute utenom havvindfeltene, men i verste fall kan det få katastrofale følger for
sildens vandring og gyting samt for fiskeriet. Vi vil derfor på det sterkeste anbefale at man flytter på
eller helst fjerner disse potensielle havvindfeltene.
Utpekte potensielle havvindfelt lenger nord vil bli behørig behandlet av og gitt uttale om av berørte
fiskarlag.
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