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UTKAST TIL LOV OM FORNYBAR ENERGIPRODUSKJON TIL HAVS – 
HØRINGSUTTALE.  
 

Styret i Sør-Norges Trålerlag (SNT) har i møte behandlet ovennevnte sak og fattet følgende 

enstemmige uttale: 

 

Styret i SNT mener at vindmøller for energiproduksjon primært bør plasseres på land for å 

unngå arealkonflikt med fiskeriene og annen virksomhet på havet.  Det synes som om 

hovedgrunngivingen for ønsket om å plassere vindmøllene på havet er ”ute av syne, ute av 

sinn” for å unngå konflikt med lokalbefolkningen. 

 

Styret i SNT vil videre peke på at SNT ikke har vært inne i prosessen med tanke på premisser 

for lovgivingen før saken nå kommer til høring.  Også andre fiskeriorganisasjoner har 

forutsatt dette. 

 

Styret i SNT forutsetter at prinsippene i Petroleumsloven hvor fiskeriene har førsterett til 

bruken av sjøareal, også blir grunnleggende i denne loven. I dette ligger også at det etableres 

en lignende erstatningsordning som fiskerne i dag har i forhold til olje-/gassnæringen.  

 

Videre forutsettes det at myndighetene pålegger utbyggere av vindmølleparker å ha tett og 

nær kontakt med fiskerinæringen i forbindelse med utbyggingsplaner for i størst mulig grad 

prøve å unngå arealkonflikt. Utarbeidelse av konsekvensutredninger o. l. (PUD og PAD) slik 

vi kjenner det fra olje- og gassutvinningen på den norske kontinentalsokkelen, forutsettes også 

å måtte gjelde med vekt på konsekvensene for fiskebestandene, livet i havet for øvrig  og 

fiskerinæringen.  

 

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet, Barentshavet, Nordsjøen og Skagerrak forutsettes 

også å måtte omfatte vindmølleparker.  

 

Styret i SNT finner det positivt, at det kreves en plan fra utbyggerne før utbygging om 

opprydding og fjerning av vindmøller og dertil hørende materiell, for eksempel kabler på 

http://www.tralerlaget.no/


sjøbunnen, når anlegget en gang i framtiden skal innstille driften. Videre er det positivt at det 

kreves avsatt midler til dette.  
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