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Høring av kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord  

Viser til brev av 6.12.2022 vedrørende overnevnt sak. 
 
I 2020 ble Utsira Nord og Sørlig Norsjø 2 åpnet for søknader om energiproduksjon til havs. 
Olje- og Energidepartementet har siden dette arbeidet videre med rammeverket for vindkraft 
til havs, og la høsten 2022 frem et forslag til endring av Havenergiloven. Endringsforslaget 
åpner for å lyse ut områder og invitere til konkurranse om tildeling av områder som er åpnet 
etter denne loven.   
 
Det er besluttet at første fase av Sørlig Nordsjø 2 og Utsira Nord skal utlyses innen utgangen 
av første kvartal 2023. Utsira Nord skal tildeles ved kvalitative kriterier og Olje- og 
energidepartementet ønsker innspill på forslag til prekvalifiseringskriteriene, auksjonsmodell 
og støtteordning for Utsira Nord.  
 
Fiskeridirektoratets innspill til høringen.  
 
Det er store kunnskapshull knyttet til havvind sin påvirkning på det marine økosystem. Utsira 
Nord og Sørlig Norsjø 2 vil være de første store havvindanleggende på norsk sokkel og 
derfor mener Fiskeridirektoratet at det vil være behov for omfattende forskning i og rundt de 
første anleggene. I denne sammenheng mener vi selskaper som får tildelt område bør ha en 
plikt til å samarbeide med forskningsinstitusjoner som ønsker å undersøke havvind sin 
påvirkning på marint liv. Dette bør innebære en plikt til å slippe forskningsinstitusjoner inn på 
havvindområder og tillate at aktuelle forskningsinstitusjoner kan benytte eksisterende 
infrastruktur som er satt ut i forbindelse med vindturbinene. Dette kan eksempelvis være ved 
å plassere ut støymålere eller akustikk for å overvåke fisk på forankringsliner eller på selve 
turbinen.   
 
Vi merker oss også at fugleundersøkelser eksplisitt er nevnt i høringen, mens fisk og skalldyr 
ikke står nevnt med et ord. Fiskeridirektoratet mener det bør være et kriterie som omhandler 
biologiske undersøkelser, der selskapene skal redegjøre for hvilke undersøkelser de 
planlegger å utføre og hvilke formål undersøkelsen skal ha. Dette kan eksempelvis være 
undersøkelser om gyte- og vandringsmønster til fisk og skalldyr på området. Vi ber også 
departementet ta stilling til om selskaper som får tildelt område bør ha en plikt til å overvåke 
økosystemet i og i tett tilknytning til anlegget.   
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Fiskeridirektoratet har ingen flere kommentarer.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Marie Abotnes 
konstituert seksjonssjef 
 
Bård Aarbakke 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

Mottakerliste: 
Olje- Og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 
 
 
 
 
 


