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UTKAST TIL LOV OM FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON TIL HAVS - HØRING

Det vises til brev datert 19. februar vedrørende høring av utkast til lov om fornybar
energiproduksjon til havs.

Vi har gjennomgått utkastet og etter vår vurdering synes hensynet til fiskeri tilstrekkelig
ivaretatt i utkastet til ny lov.

Fiskeridirektoratet ser det som positivt at lovforslaget inneholder bestemmelser om åpning av
areal med sikte på tildeling av konsesjon til fornybar energiproduksjon. Det gir staten kontroll
med at planlegging og utbygging foretas i et helhetlig perspektiv hvor alle relevante interesser
og forhold vil bli vurdert. Fiskeridirektoratet er spesie1t opptatt av at områder som er viktige i
fiskerisammenheng med en slik bestemmelse kan holdes utenfor områder som tillates utbygd
for fornybar energiproduksjon.

Fiskeridirektoratet er videre tilfreds med at lovforslaget inneholder bestemmelser om
konsekvensutredninger. Krav om konsekvensvurdering vil kunne bidra til at eventuelle
uheldige konsekvenser i forhold til fiskeriaktiviteten og det marine miljø avdekkes og at dette
kan tas med i den videre saksutredning.

Fiskeridirektoratet foreslår at spørsmål om erstatning avgjøres etter modell som for
behandling av krav om erstatning for tapte fiskefelt, jfr petroleumsloven kap. 8.
Dokumentasjon i forbindelse med slike erstatningssaker vil være informasjon som finnes i
Fiskeridirektoratet blant annet fangstdagbøker, fangststatistikk og opplysninger innhentet
gjennom vår sporing av fiskefartøy. Det kan således være hensiktsmessig å legge
sekretariatsfunksjonen for en slik erstatningsordning til Fiskeridirektoratet. En forutsetter
imidlertid en slik sekretariatsfunksjon vil gjenspeiles i Fiskeridirektoratets budsjett.

I forhold til bestemmelser om erstatning for norske fiskere finner vi grunn til å bemerke at
hensynet til fiskeriene og betydningen for fangst på tradisjonelle høstingsområder først og
fremst må tas i forbindelse med vurderinga av om det skal åpnes konkrete areal for fornybar
energiproduksjon til havs. Erstatningsordningen er kun sekundær og må ikke brukes som et
argument for at fiskere i større grad må tåle tapet av høstingsområder som følge av opprettelse
av anlegg for fornybar energiproduksjon til havs
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For øvrig vil vi bemerke at videre forskning må prioriteres høyt for å avdekke hvilken

påvirkning fornybare energianlegg til havs vil ha på miljø og fiskeri.
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