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Ytterligere informasjon til høyring av forslag om opning av område for 

fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova  

 

Vi viser til deres brev av 2. juli 2019 vedrørende overnevnte sak og Fiskeridirektoratets 

svar til høringen av 1. november 2019 der det står skrevet at data vedrørende antall 

fartøy som har drevet fiske i området Sandskallen – Sørøya Nord vil bli ettersendt.   

 

Fiskeridirektoratet har sammenstilt data av fartøy over 15 meter som driver fiske 

innenfor området som er avsatt til havvind ved Sandskallen – Sørøya Nord. Her kan vi 

melde om aktivitet fra 50 – 80 fartøy årlig. Variasjonen i antall fartøy skylles at 

aktiviteten i enkelte år trekker lengre vest. I tillegg til de 50 – 80 fartøyene over 15 meter, 

er det også en del små fartøy under 15 meter som opererer på området. Ytterligere 

fartøy driver fiske tett opptil dette området som også kan bli påvirket ved utbygging av 

havvind på området. Derfor er det faktiske antallet fartøy som kan bli påvirket av en 

utbygging antatt å være godt over 80 fartøy.    

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kjos Veim 

seksjonssjef 

 

Bård Aarbakke 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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