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Kystfiske - årstidsvariasjon 

  

Fordeling av norsk fiske med kystfiskefartøyer over18 meter i det nordøstlige Norskehavet i årene 2009 - 2011. Første (høyre) og tredje kvartal. 



 © www.akvaplan.niva.no 

Havfiske og oppdrett  

  

Satelittsporing av norske fiskefartøy første kvartal 2009-.2011, 
Godkjente oppdrettslokaliteter pr september 2012. Data fra Fiskeridirektoratet  
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Aktiviteter i petroleumsvirksomheten 
som kan påvirke fiskeri   
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Aktiviteter i petroleumsvirksomheten 
som kan påvirke havbruk  

  

Arealoverlapp den viktigste kilde til konflikter (ved normal drift) 
Størrelse, lokalisering, varighet   
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Klassifisering av virkning   

  

Felles metode anvendt:  
•  Forvaltningsplanen for Norskehavet (2008), 
•  Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten (2010) 
•  Konsekvensutredning av åpning av områdene ved Jan Mayen (2012)  
•  Konsekvensutredning av åpning av Barentshavet sørøst (2012) 
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Virkninger for fiskeri 
eksempel: Seismikk   
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Virkninger for fiskeri 
eksempel: Seismikk   
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Virkninger for fiskeri 
eksempel : Feltubbygging og rørlegging   
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Virkninger for havbruk   

  

I møtet med petroleumsvirksomheten er konflikter med oppdrettsnæringen 
ved normal drift begrenset til utbygging og drift av landanlegg, mens 
aktivitetene offshore ikke anses å påvirke havbruksnæringen. 

Området rundt Vesterålsfjorden/Langøya og på yttersiden av Senja har høy 
tetthet av oppdretts-lokaliteter, mens Malangen (som er en av i alt tre 
nasjonale laksefjorder i Troms fylke), Gisundet og Sortlandssundet/ 
Gavlsfjorden og Risøyrenna har få eller ingen godkjente lokali-teter.  
 
Områder der det er innført restriksjoner på oppdrett, som de nasjonale 
laksefjorder, er uten verdi for lakseoppdrett, men kan evt. være interessante 
om oppdrett av torsk og marine arter kommer ut av den nåværende 
bølgedal. 
 
For begge næringer vil økt petroleumsvirksomhet  medføre bedre sikkerhet: 
På grunn av  bedre helikopter/SAR beredskap, mer detaljerte og presise 
værvarsler, bedre mobildekning offshore og langs kysten 
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Oppsummering og avbøtende tiltak  

  

Studien skisserer avbøtende tiltak innen:  
 
•  Unngå seismikkinnsamling i perioder med sesongfiskerier. 

•  Varsle seismikk såpass tidlig at planer kan endres etter innspill fra fiskeriene. 

•  Vurdere DP rigg/fartøy ifm boring og rørlegging, særlig på trålfelt. 

•  Fysisk plassering og design av offshore anlegg (overtrålbare bunnrammer) og 
landanlegg. 

 

•  God kommunikasjon og utveksling av informasjon mellom interessenter .  
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Oppdatert kunnskap «til enhver tid» 
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Takk for oppmerksomheten  

  


