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Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) viser til utkast tU lov om fornybar
energiproduksjon tiI havs og har disse kommentarene dl det som er foreslått.

FHL mener at sjømatnæringen representerer fremtiden i norsk verdiskaping. Næringen
har vist svært positiv utvikling og det er fortsatt store muligheter for vekst. Dette kan
skape arbeidsplasser langs kysten og skaffe store eksportinntekter til Norge. For å sikre
at fiskeri- og havbrukssektoren kan utnytte sitt store potensial vil FHL peke på følgende
forhold:

-

Vindkraft til havs kan påvirke fiskeriaktiviteten negativt. Det er behov for
en nasjonal plan med overordnede og spesifikke kriterier for hvor en kan

etablere vindkraftverk og hvordan slik aktivitet skal gjennomføres.

-

Fiskeri- og havbruksnæringen har stor betydning både i de områdene hvor
den er til stede og nasjonalt. Hensynet til næringen og dens
vekstmuligheter bør derfor vektIegges mer enn i dag når myndighetene
skal vurdere annen næringsaktivitet i kyst- og havområder.

Det står i lovforslaget at "det er knyttet betydelig usikkerhet til omfanget av fremtidig
utbygging av fornybar energiproduksjon til havs, og hvordan en slik utbygging vil finne
sted. Fremtidig utbygging vil bli påvirket av hvilke virkninger fornybar energiproduksjon
vil ha for miljøet og annen bruk av havarealene."

Det står videre at anlegg for produksjon av fornybar energi er arealkrevende og kan ha
virkninger for fiskeri, skipsfart, petroleumsutvinning og miljø. Videre erkjennes det at
selv etter en konsekvensutredning av hvilke områder som åpnes for utbygging og etter
at avbøtende tiltak for å redusere virkningene for fiske, så vil fiskeriene på ulike måter bli
negativt påvirket.

Det antas at en enkelt havmøllepark kan få en utstrekning på mellom 50-200
kvadratkilometer. Disse må også plasseres utenom dyphavsområdene, og lokalisering på
banker og skråninger vil sannsynligvis ha stort potensial for arealkonflikt med fiskeflåten.
Sammenlignet med petroleumsinstallasjonene vil vindparker sannsynligvis kreve et
betydelig større båndlagt areal, og tilsvarende representere et høyere potensial for
arealkonflikt med fiskeflåten. Flytende rigger vil kunne være mer fleksible med hensyn til
å unngå arealkonflikt. Dette medfører at det er helt nødvendig med en grundig utredning
av konsekvenser for fiskeinteressene før arealer blir åpnet for konsesjonsbehandling.

FHL ønsker å påpeke at fiskeri- og havbruksnæringen er utpekt av flere politiske ledere
til å ha en betydelig utvikling i årene fremover og kunne bidra til viktig næringsaktivitet
og matproduksjon også når aktiviteten i olje- og gassnæringen reduseres. Det er derfor



svært viktig at ikke energiproduksjon til havs reduserer mulighetene for videreutvikling i
sjømatnæringen.

FHL ønsker å påpeke viktigheten av at eventuelle effekter på fiskeri- og
havbruksnæringen blir vurdert. Hvis energiproduksjon til havs får konsekvenser for
fiskeriaktivitet, landindustri eller havbruksnæringen må det etablere gode
erstatningsordninger som er tilpasset båndlegging av areal til og at varigheten av
erstatningsperioden ikke gjøres tidsbegrenset. Konsekvensene av støy, herunder
lavfrekvent lyd fra vindmøllene har på fisk og det marine miljøet må utforskes og gjøres
gjenstand for erstatningsplikt dersom fiskens adferd, herunder endret vandringsmønster
pga støy, jfr skremmeeffekt. Hvis konsekvenser av energiproduksjon til havs blir stor kan
det også påvirke landingsmønsteret til fiskeflåten og dermed få store effekter på
fiskeindustrien på land, som også med kompenseres. Det er avgjørende for FHL at en
eventuell erstatningsordningen på ingen måte må benyttes som et argument for å
"overkjøre" fiskerinteressene arealkonfliktsituasjoner. Sjømatinteresser må ha
fortrinnsrett som et prinsipp.

FHL er derfor positive til at det utarbeides en helhetlig nasjonal plan for hvilke områder
som er best egnet til utbygging av energiproduksjon til havs. I forkant og underveis i
dette arbeidet må det legges til rette for en god dialog med andre næringsinteresser
at man sikrer en god sameksistens og utvelgelse av områder som er minst mulig
konfliktfylte.

FHL synes for øvrig at det er positivt at sikkerhet omtales i forbindelse med etablering av
havvindmøller. Det er veldig viktig å få på plass gode sikkerhetsrutiner og seilingsleder
som tar hensyn til denne risikoen for å rninimalisere sjansen for påkjørsler og skipsforlis.

FHL ser frem til å bli aktivt involvert i det videre arbeidet.
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