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Horingsvar til Olje- og energidepartementets forslag om utlysning av nye blokker i 
21.konsesjonsrunde 

FHL viser til høringsbrev sendt fra Olje- og Energidepartementet 16.03.10, hvor vi blir bedt om å 
komme med innspill til forslag om nye blokker i 21.konsesjonsrunde. Vi takker for muligheten til 
å komme med våre innspill i saken 

Fremtid og muligheter for norsk sjomatntering 
Havbruk og fiske fremstår som en av de mest lovende områder for fremtidig næringsvekst når 
oljeaktiviteten avtar. FAO (Food and Agriculture organisation) sier om norsk fiskeoppdrett at det 
er miljømessig bærekraftig og et eksempel på hvordan fremtidens akvakultur bør utvikles og 
drives. Havbruksnæringa er en lokal og global bærebjelke på kysten og den gir store 
næringsmessige ringvirkninger. I forhold til verdiskaping vil 1 million kroner i sjømatnæringen 
generere 800.000 kroner i andre næringer, og for hvert 10. årsverk skapes 9 årsverk i andre 
næringer. Utvinning av olje må derfor ikke gå på bekostning av fiskeri- og havbruksvirksomhet. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet konlduderer med at sjømat er sunn og trygg og anbefaler 
folk å spise 4 måltider eller mer i uka med fisk og sjømat. Norge eksporterer daglig 27 millioner 
fiskemåltider, dette utgjør ca 10 milliarder måltid pr år. En rapport fra Norsk utenrikspolitisk 
institutt (NUPI) slår fast at fiskeri vil gi større ringvirkninger i Nord- Norge enn olje og gass i 
tiden fremover. Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) er derfor opptatt av at det må 
være et godt samspill mellom olje- og havbruksnæringen i årene fremover for å sikre en videre 
vekst innen disse næringene. 

Rent hav 
Havbruksnæringen er helt avhengig av å ha rene havområder for å produsere trygg og god 
sjømat. Dette ble derfor spesielt påpekt i resolusjonen fra FliLs generalforsamling 12. april 2007: 

Havmiljøet er under kontinuerlig press både fra akutte utslipp og langsiktig forurensing. 
Rene kyst- og havområder må derfor prioriteres betydelig høyere hos myndigheter og brukere 
av sjøområder nasjonalt og internasjonalt. 
Generalforsamlingen i FHL, legger følgende krav til grunn i organisasjonens videre 
arbeide: 



• Økt sjøsikkerhet og økt beredskap ved akuttutslipp langs hele norskekysten. 
• Det skal ikke være skadelige utslzpp fi-a ny og eksisterende oljeaktivitet. 
• Nasjonalt og internasjonalt fokus slik at radioaktive utslipp til sjø reduseres 

betydelig 
• Utslipp til haymiljøet fra øvrige aktiviteter skal reduseres til et minimum. 
• Tidligere tiders miljøsynder må kartlegges og ryddes opp i eller sikres på annen måte. 

For å følge opp dette ble det i tillegg gjort et vedtak i FHL styret 2. april 2008: 
Sjørnatnæringen representerer fremtiden i norsk verdiskaping. Næringen har vist svært 
positiv utvikling og det er fortsatt store muligheter for vekst. Dette kan skape arbeidsplasser 
langs kysten og skaffe store eksportinntekter til Norge. For å sikre at fiskeri- og 
havbrukssektoren kan utnytte sitt store potensial vil FHL peke på følgende forhold: 

• Eventuell ny petroleumsaktivitet i norske havområder må foregå i tråd med 
miljomessige anbefalinger fra forskere og fagmyndigheter. FHL er svært skeptisk til 
petroleumsaktivitet i spesielt sårbare områder og i områder nær land Slik fiskeri- og 
havbruksnæringen ser det nå er de mest konfliktffite områdene Finnmarkskysten, 
Tromsøflaket, Lofoten-Vesterålen, Mørebankene og Farsundbassenget. 

• Seismikkskyting er en del av petroleumsaktiviteten og må forbys i områder som ikke er 
åpnet for petroleumsaktivitet. FHL er bekymret for effektene seismikkskyting har på fisk 
og konfliktene dette skaper med fiskeri og havbruk. 

• Vindkraft til havs kan påvirke fiskeriaktiviteten negativt. Det er behov for en nasjonal 
plan med overordnede og spesifikke kriterier for hvor en kan etablere vindkraftverk og 
hvordan slik aktivitet skal gjennomføres. 

• Fiskeri- og havbruksnæringen har stor betydning både i de områdene hvor den er til 
stede og nasjonalt. Hensynet til næringen og dens vekstmuligheter bør derfor vektlegges 
mer enn i dag når myndighetene skal vurdere annen næringsaktivitet i kyst- og 
havområder. 

Generelt om utlysning av nye blokker 
Regjeringen har bestemt at det skal lages forvaltningsplaner for alle havområdene. Planen for 
Barentshavet er under oppdatering, Norskehavet er ferdigstilt og utredninger til planen for 
Nordsjøen har så vidt startet opp. FHL anbefaler at miljøfaglig kunnskap fra 
Havforskningsinstituttet med flere må ligge til grunn for tildeling av nye blokker hvis dette 
arbeidet skal ha troverdighet. 

Med vennlig hilsen for FHL 

Trude H Nordli 
Rådgiver Miljø og Marine arter FHL 
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