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Høringssvar – etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i 
yttergrensene i produksjonsområdeforskriften 
 
 
Som presisert i tidligere høringsrunder vedrørende havbruk til havs og andre nye havnæringer, 
vil Norges Kystfiskarlag igjen påpeke viktigheten av at det gjøres grundige arealavveininger 
mellom ulike hensyn og interesser, og at oppdrett og nye næringer til havs ikke går på 
bekostning av marine økosystem og det tradisjonelle fisket som pågår i dag. Likeså må 
områder med viktige naturverdier, gytefelt og korallrev skjermes fra forurensning. 
 
Norges Kystfiskarlag opplever dessverre ikke at koordinering av arealbruken til havs mellom 
ulike næringer er tilfredsstillende, og vi mener det haster å få på plass verktøy som ivaretar 
dette på en bedre måte enn i dag. Det er en forutsetning for vellykket sameksistens.  
 
Norges Kystfiskarlag mener i tillegg at de miljømessige konsekvensene ikke er tilstrekkelig 
utredet. Dette fremkommer også av kapittel 6 i høringsnotatet, som sier at tildeling av økt 
kapasitet vil innebære økt risiko for påvirkning på miljøet. «Akvakultur til havs vil i prinsippet 
gi de samme typer påvirkning som kystnær akvakultur. Effekten vil imidlertid kunne få et 
annet omfang, både fordi det enkelte anlegget mest trolig vil være større enn dagens, og fordi 
arter og naturtyper som påvirkes, kan være andre enn ved kystnært oppdrett.  
 
«Havbruksinstallasjoner til havs vil ligge i mer eksponerte områder med 
sterkere strøm. Utslipp vil derfor kunne bli spredd over større områder. Imidlertid kan også 
den ensartede strømretningen til havs føre til større grad av punktbelastning, sannsynligvis 
et stykke fra anlegget. Man vil heller ikke få en tidevannsstyrt omveltning av vannmassene 
slik som man har langs kysten. Spesielt sårbare naturtyper er ømfintlige for utslipp fra 
akvakulturanlegg». 
 
Norges Kystfiskarlag kan ikke støtte etableringen av et så omfattende tillatelsesregime 
så lenge det ikke stilles krav om at anleggene benytter utslippsfrie/lukket teknologi. 
 
Det vises for øvrig til Norges Kystfiskarlag sitt landsstyrevedtak om havbruk til havs:  
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• Havbruk til havs kan gi mindre konflikt med gyte- og oppdrettsområde og tradisjonelt 
fiske og høyere vanngjennomstrømming kan ha miljømessige fordeler. Samtidig er 
også havarealene under stadig større press, det må gjennomføres grundige 
arealavveininger og avveining mellom ulike hensyn og interesser på lik linje som ved 
planlegging i de mer kystnære havområdene. Oppdrett til havs må ikke gå på 
bekostning av det tradisjonelle fisket. Oppdrett til havs og mer mobile anlegg må 
heller ikke bli en hvilepute for å fortsette med åpne anlegg. Så lenge det er snakk om 
åpne anlegg vil kontroll av utslipp og måling av miljøvirkningen bli krevende. I en 
framtidsrettet oppdrettsnæring, må både kystnært havbruk og havbruk til havs være 
utslippsfritt. Havareal vil i framtiden være en begrenset ressurs, og framfor å stadig ta 
i bruk nye areal til oppdrett, må det settes inn betydelig mer ressurser for å framskynde 
en raskere overgang til utslippsfrie anlegg. 
 

• Norges Kystfiskarlag har nulltoleranse for utslipp fra oppdrettsnæringen, og krever at 
man ved etablering av all fremtidig oppdrettsvirksomhet går bort i fra gammel og 
forurensende teknologi til fordel for lukkede og utslippsfrie anlegg. Denne 
forutsetningen må gjelde uavhengig av om oppdrett etableres i sjø eller på land. Like 
forutsetninger må dessuten gjelde om oppdrettsanlegg plasseres kystnært eller til havs. 
Styrets holdning er at oppdrettsnæringa henger langt etter i prosessen mot å nå målet 
om utslippsfrie anlegg, og at man derfor ikke kan akseptere ytterligere bruk av 
forurensende teknologi som går på akkord med føre-var-prinsippet. Dette til tross for 
etableringer av oppdrettsanlegg til havs.  
 

• Eventuelle konsesjoner som gis innenfor de aktuelle utredingsområdene må inndras 
 dersom de ikke lar seg realisere, og må ikke under noen omstendigheter kunne flyttes 
 inn til kysten eller inn på fjordsystemene. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES KYSTFISKARLAG 
 
Annsofie Kristiansen        
daglig leder        
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 


