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Høring av forslag til inndeling av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i 
utlysingsområde for fornybar energiproduksjon til havs  

 
Viser til Deres brev av 9. februar 2022 vedrørende overnevnt sak. 
 
I 2020 ble det ved kongelig resolusjon åpnet for konsesjonssøknader til fornybar 
energiproduksjon innenfor to områder i Nordsjøen. Disse områdene heter Utsira nord og Sørlig 
Norsjø 2.  Olje- og energidepartementet ser et behov for å dele de åpnede områdene opp i 
mindre utlysningsområder. I høringsnotatet beskrives foreslått arealinndeling på de åpnede 
områdene Utsira Nord og Sørlig Nordsjø 2 og det bes om innspill på disse. 
 
Generell kommentar 
Inndeling av åpnede områder i mindre utlysningsområder tilsvarer det regimet som er foreslått 
for havbruk til havs. Etter Fiskeridirektoratet sin vurdering muliggjør et slikt regime en mer 
myndighetsstyrt lokaliseringsprosess. Oppdeling i mindre områder vil gi myndighetene bedre 
mulighet til å balansere interessene innenfor et åpnet område samlet sett. Det vil også innebære 
en mulighet til å mer helhetlig planlegge strukturen i et område.  
 
 
Fiskeridirektoratets kommentarer på områdeinndelingen presentert i høringen: 
 
Utsira Nord: 
Fiskeridirektoratet er positiv til at det er satt av soner til skipstrafikk og en sikkerhetssoner på 
området. Disse sonene vil sikre større avstand mellom havvindsinstallasjoner og nærliggende 
fiskeriaktivitet sør og øst for havvindområdet. I tillegg vil det redusere sjansen for økt 
skipstrafikk i områdene det drives fiske i.  
Område overlapper i stor grad med det som i Fiskeridirektoratets rapport «Kartlegging og 
identifisering av områder egnet for havbruk til havs» (2019)1 er identifisert som 
mulighetsområde 13 Indrebakken.2  Dette området er vurdert som aktuelt for 
konsekvensvurdering med sikte på videre tilrettelegging for havbruk til havs. Det er imidlertid 

 
1 https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Dokumenter/Rapporter/Kartlegging-og-identifisering-av-
omraader-egnet-for-havbruk-til-havs  
2 Se Fiskeridirektoratets kartløsning for havbruk til havs: https://portal.fiskeridir.no/havakva 
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ikke besluttet hvorvidt dette området er et av de områdene som myndighetene vil gå videre med 
for havbruk til havs. Fiskeridirektoratet mener at det uansett vil være interessant å utrede 
mulighet for sameksistens mellom havbruk til havs og havvind. Vi er positiv til sameksistens 
dersom dette er miljømessig og velferdsmessig forsvarlig. 
  
Sørlig nordsjø 2: 
Fiskeridirektoratet ser positivt på at departementet ikke vil legge utlysningsområde i 
tobisfeltene, og at det er hensyntatt i arealinndelingen som er illustrert i høringsdokumentet. 
Imidlertid ønsker vi å påpeke at tobisfisket er et svært intensivt sesongfiskeri slik at det vil være 
mange fartøy på feltet på samme tid, noe som krever areal. Disse fartøyene har også en 
tidsperiode med redusert til ingen manøvreringsevne mens fangsten pumpes ombord. I tillegg 
går noe av fiskeriaktiviteten ut over de inntegnede tobisområdet som er vist på vestsiden av 
figur 1.  Vi ber derfor om at det lages en buffersone på minst 1 nautisk mil mellom tobisfeltene 
og utbyggerområdet. Dette vil redusere faren for fiskerioperasjoner tett opptil 
havvindsinstallasjoner.   
 

 
Figur 1. Kartutsnittet viser tobisområdene i transparent brungul farge og norsk fiskeriaktivitet 
fra fartøy over 15 meter fra 2015 – 2021 i ulke farger. Rød farge er flytetrål, blå farge er bunntrål 
og grønnbrun farge er garn og knall grønn farge er line.  
 
Fiskeridirektoratet merker seg også at medfølgende koordinater ikke stemmer overens med 
kartet i departementets forlag. Medfølgende koordinatene viser et utbyggerområde som 
overlapper med tobisfeltene, men i høringens figur 8 er grensen trukket ved tobisfeltet. 
Fiskeridirektoratet legger til grunn at dette er grunnet vanskeligheter med å lage koordinater 
som følger tobisfeltet sine yttergrenser, og at dette vil bli hensyntatt når mer detaljerte kart 
utarbeides.   
 
Fiskeridirektoratet vil presisere at dette også er et område med mye utenlandsk fiskeriaktivitet 
og utbyggere bør derfor jobbe for arealeffektivisering av områdene som benyttes til 
vindkraftutbygging. Videre bør det opprettes dialog med fiskeriorganisasjonene og da spesielt 
med dansk fiskeriorganisasjon for å diskutere avbøtende tiltak for ikke-norsk fiskeriaktivitet på 
område. Figur 2 er et kartutsnitt som viser norsk aktivitet over 15 meter sammen med all EU 
aktivitet mellom 2015 og 2021. Utenfor tobisfeltene er det mest dansk fiskeriaktivitet.       
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Figur 2.  Kartutsnittet viser norsk fiskeriaktivitet fra fartøy over 15 meter og alle fiskeriaktivitet 
fra EU fartøy fra 2015 – 2021. Ulike farger illustrerer ulike fiskerier og står beskrevet i kartet.  
 
Fiskeridirektoratet har ingen øvrige kommentarer til høringen om arealinndeling på Utsira Nord 
og Sørlig Nordsjø 2. Eventuelle merknader vedrørende ressursbiologiske forhold antas ivaretatt 
av Havforskningsinstituttet. 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Marie Abotnes 
konstituert seksjonssjef 
 
Bård Aarbakke 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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