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Konsekvensvurdering av områder for havbruk til havs 

 

I denne kongelige resolusjonen foreslår fiskeri- og havministeren at områdene «Norskerenna sør», 

«Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvurderes for havbruk til havs.  

 

Bakgrunn 

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at den vil utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til 

havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens. For å kunne realisere dette må det både 

etableres et tillatelsesregime for havbruk til havs, og besluttes hvor man ønsker slik virksomhet.  

 

Forslag til tillatelsesregime for havbruk til havs var på høring våren 2022. Dette er nå 

forskriftsfestet gjennom kapittel 4 om regulering av havbruk til havs i forskrift om tillatelse til 

akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) jf. § 4-2 første ledd 

Etablering av områder som lyder: 

 

§ 4-2 Etablering av områder  

Kongen i statsråd vedtar hvilke områder som kan konsekvensvurderes etter § 4-3 for 

etablering av havbruk til havs.  

 

Å legge denne beslutningen til Kongen i statsråd begrunnes i at flere interesser enn Nærings- og 

fiskeridepartementets vil bli invorlvert i prosessene knyttet til konsekvensuvrdering av områder 

for havbruk til havs.   

 

I samarbeid med Havforskningsinstituttet har Fiskeridirektoratet kartlagt og identifisert områder 

som kan være egnet for havbruk til havs. I denne prosessen ble totalt 27 områder vurdert. 

Rapporten pekte videre på elleve områder som kunne være aktuelle for konsekvensvurdering. På 
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oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet ble områderapporten revidert sommeren 2021. 

Bestillingen ba også om en spissere anbefaling av tre områder for gjennomføring av 

konsekvensvurdering, i utgangspunktet med en geografisk spredning i sør, midt og nord. 12 juli i 

år anbefalte direktoratet at følgende tre områder gjøres til gjenstand for offentlig overordnet 

konsekvensvurdering med formål om tilrettelegging for havbruk til havs: Sør: Område 2 

«Norskerenna Sør», Midt: Område 11 «Frøyabanken Nord» og Midt/Nord: Område 5 

«Trænabanken». Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert anbefalingen fra 

Fiskeridirektoratet og valgt å legge deres faglige tilrådning til grunn for utvelgelse av områder for 

havbruk til havs.   

 

Fiskeridirektoratet har involvert både sektormyndigheter og næringsinteresser i flere runder. 

Direktoratet avholdt dialogmøte med relevante sektormyndigheter i mai 2019. Disse ble også 

involvert ved revidering av rapporten i 2021, samt i to påfølgende høringsrunder hvor direktoratet 

ba om innspill om til sammen fem konkrete områder. 

 

En konsekvensvurdering av et område vil ikke gi en eksklusiv rett til å drive havbruk i dette 

området. Prosessen som er skissert i høringsnotatet om tillatelsesregimet for havbruk til havs, 

innebærer at et større område som konsekvensvurderes, senere deles inn i flere mindre 

utlysningsområder med påfølgende etablering av konkrete lokaliteter. Selve havbruksaktiviteten 

vil i så måte kun båndlegge mindre områder innenfor et større vurderingsområde, omfattet av 

selve anlegget, fortøyningssystemer og en sikkerhetssone på 500 meter. Etablering av anlegget 

utelukker dermed ikke sameksistens med annen virksomhet/industri i resten av området som er 

konsekvensvurdert.       

 

Vurderinger 

For å etablere et tillatelsesregime for havbruk til havs er det avgjørende å utpeke mulige områder 

for slik virksomhet. Anbefalingen fra Fiskeridirektoratet representerer et godt faglig grunnlag for 

å velge ut områder som skal konsekvensvurderes for havbruk til havs. For å sikre god 

sameksistens mellom de ulike interessene i våre havområder legges det opp til bred involvering av 

relevante sektormyndigheter og departementer i arbeidet med konsekvensvurderingene. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Gjennomføring av konsekvensvurdering av områder for havbruk til havs vil kreve bidrag fra flere 

etater og departementer. Fiskeridirektoratet, som vil ha en rolle i å utarbeide program for offentlig 

overordnet konsekvensvurdering, er allerede betydelig involvert i arbeidet med havbruk til havs. 

Arbeidet vil i utgangspunktet gjøres innenfor sektormyndighetenes ordinære rammer.  
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Nærings- og fiskeridepartementet 

t i l r å r: 

 

Områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» konsekvensvurderes for 

havbruk til havs. 


