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Utkast til lov om fornybar energiproduksjon til havs — horingsuttalelse 

Det vises til høringsnotat av 13. februar 2009. 

Norges Kystfiskarlag har forståelse for behovet for å utarbeide et eget regelverk som regulerer 
en eventuell fremtidig fornybar energiproduksjon til havs. Norges Kystfiskarlag ser imidlertid 
at en slik produksjon vil kunne komme til å beslaglegge store arealer anslagsvis inntil 50- 
200 kvadratkilometer pr anlegg jf. høringsnotatet, noe som ytterligere vil forsterke presset på 
havarealene, og på mulighetene til å utøve tradisjonell fiskeriaktivitet. Den kystnære flåten 
antas å være særlig utsatt for denne typen arealbeslag, blant annet på bakgrunn av begrenset 
mobilitet og dermed begrensende muligheter til å kompensere et eventuelt tap gjennom 
endring av fangstmønster/fangstområde. 

Det er på denne bakgrunn avgjørende at det i utformingen av og håndhevelsen av et slikt 
regelverk tas særskilt hensyn til fiskerinæringens interesser. Det er viktig at det foretas en 
grundig utredning av konsekvensene for fiskerinæringen før det åpnes for å gi konsesjon for 
utbygging av havenergianlegg i et område, og at eventuelle innsigelser fra næringen blir 
vektlagt. Fiskerinæringen må gis prioritet i forhold til å kunne videreføre bruk av de arealer 
som de er avhengige av, og dette bes nedfelt som et prinsipp i regelverket. 

Det er grunn til å understreke at også fiskerinæringen er basert på en fornybar ressurs, og 
således i et miljøperspektiv må tillegges vekt. Det kan ikke aksepteres at fiskerinæringen på 
noen måte påføres tap som en konsekvens av en eventuell fremtidig utbygging av 
produksjonsanlegg for havenergi. 

Det vises i den forbindelse til følgende vedtak fra landsmøtet i Norges Kystfiskarlag 8.-9. mai 
2008:

På lik linje med den praksis som er gjeldende for spesielt utsatte landområder, bør det 
vurderes innført et generelt vern av landets viktigste kystncere gyte og fiskefelt mot 
oljeaktivitet, utbygging av vindmølleparker og annen virksomhet som kan true 
fremtidig produktivitet og fiskeri i slike områder. 

Landsmøtets anmodning bes fulgt opp gjennom det regelverk som nå utarbeides. 

Av høringsnotatet ftemgår det at det i fremtiden kan bli aktuelt å stille havarealer til 
disposisjon utelukkende for produksjon av kraft til andre land. Norges Kystfiskarlag ser det 
som særlig betenkelig dersom norske fiskere må avgi arealer som de er avhengige av, eller få 
store begrensninger i sin næringsutøvelse og påføres økonomiske tap, ut fra et slikt hensyn. 
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Stor usikkerhet omkring fremtidig omfang og form på en eventuell utbygging medfører at det 
legges opp til at nærmere regelverk i stor grad kan fastsettes giennom forskrift. Det bes derfor 
om at fiskerinæringens interesser særlig vektlegges også i forbindelse med forskrifts-
fastsettelser som regulerer dette området. 

Videre bes det om at det innarbeides og formaliseres rutiner som skal sikre at 
fiskerinæringens interesser ivaretas i forbindelse med planlegging, utbygging og drift av 
havenergianlegg, og at alle relevante problemstillinger blir belyst. Det er viktig at det legges 
vekt på et godt samarbeid med relevante myndigheter på fiskerisiden og med fiskernes 
organisasjoner. 

I høringsnotatet foreslås det innført en tilsvarende erstatningsordning for fiskere i den nye 
havenergiloven som den som i dag er gjeldende gjennom petroleumsloven. Norges 
Kystfiskarlag ser dette som en erkjennelse av at en fremtidig utbygging av havenergianlegg 
vil kunne påføre norske fiskere tap. Selv om Norges Kystfiskarlag i utgangspunktet er positiv 
til at lovverket gir fiskerne et formelt krav på å få erstattet eventuelle tap, så understrekes det 
at en slik erstatningsordning på ingen måte må gis karakter av en "frikjøpsordning" eller tas til 
inntekt for å foreta utbygging i områder som berører fiskerinæringen. Det overordnede 
prinsipp må være at fiskerinæringens interesser skal ha forrang, og at en eventuell utbygging 
av havenergianlegg utelukkende kan skje dersom dette gjøres på en måte — og i områder, som 
ikke påfører fiskerinæringen tap. Dette uavhengig av eventuelle erstatningsordninger. 

På bakgrunn av dagens begrensede kunnskapsnivå bes videre forskningen på hvordan fisk og 
marine pattedyr påvirkes av vindmølleparker styrket. 

Med vennlig hilsen 
Norges Kystfiskarlag 

Rø as o en 
saksbehandler
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