En kort presentasjon av rapporten

Kartlegging og identifisering av områder egnet for
havbruk til havs
Desember 2019

Anne B. Osland
Seksjonssjef KH Tildelingsseksjonen

29. januar 2020

Egentlig burde det vært
Mari S. Aksnes som
stod her J

«Bakteppet»
NOV.2015
NFD ÅPNER ORDNINGEN MED
UTVIKLINGSTILLATELSER
SØKNADSFRIST 17.11.2017
104 søknader - om i alt 696 tillatelser

Pr. 23.1.2020 er det gitt tilsagn om og
positive avklaringer for i alt
96,93 tillatelser
+ Eide Fjordbruk er i prosess
(søkte om 3)
Fortsatt gjenstår 5 klager hos oss
+ et tyvetalls klager ligger fortsatt i NFD
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Kjente prosjekter

Ocean Farm 1, kilde: faktaark Ocean Farm 1

Smart Fishfarm, kilde Mariculture AS

Dynamisk Havfarm, kilde Nordlaks

Spidercage, kilde: Nova Sea AS

Arctic Offshore Farming, kilde: faktaark Arctic Offshore Farming
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Havbruk til havs
• Fiskeridirektoratet har i samarbeid med HI kartlagt og identifisert områder som kan
være egnet for havbruk til havs.
• Dette er gjort på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet.
• Rapport og kartløsning ble oversendt departementet 16. desember 2019
(tilgjengelig på fiskeridir.no)
• Kartleggingen har vært avgrenset til området utenfor én nautisk mil utenfor
grunnlinjen og innenfor Norges eksklusive økonomiske sone.
• Konsekvensutredning vil gjennomføres på senere tidspunkt.
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Havbruk til havs
• HI har levert tre rapporter inn i arbeidet: Laksens miljøkrav som også
sikrer god fiskevelferd, Identifisering av sårbare områder og Smitte til
og fra områder.
• Aktuelle sektormyndigheter og næringsorganisasjoner innen fiskeri
og akvakultur har også vært involvert i arbeidet.
• 11 områder tilrås for konsekvensutredning i første omgang.
• Ytterligere 12 områder kan være aktuelle på et senere tidspunkt.
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De 11 områdene som Fiskeridirektoratet anbefaler nærmere vurdert gjennom
konsekvensutredning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Område 1 Sklinnabanken
Område 2 Norskerenna sør
Område 5 Trænabanken
Område 7 Tromsøyflaket
Område 10 Frøyabanken sør
Område 11 Frøyabanken nord
Område 13 Indrebakken
Område 15 Haltenbanken sør
Område 21 Fugløybanken
Område 23 Lopphavet
Område 27 Vardø

Det anbefales at forslaget fra Mariculture inngår som utvidelse av område 10 og 11
Ta en titt på kartløsningen https://portal.fiskeridir.no/havakva !
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Inkluderende og kunnskapsbasert prosess
- temalag, innspill og forslag
Foreslåtte undersøkelsesområder
• Innspill fra Norsk Industri, Stiim Aqua Cluster og forslag fra Mariculture
• Div. sjødata (HI)
• Havvind-områder (NVE)
• Skyte- og øvingsfelt (Forsvaret, Forsvarsbygg)
• Olje og gassfelt, installasjoner, rørledningssystem, petroleumsforekomster (Oljedirektoratet)
• Fiskeriaktiviteter (Fiskeridirektoratet)
• Skipstrafikk (Kystverket)
• Verneplaner, verdifulle områder, korallrev, gyteområder, svamper (Miljødirektoratet, HI, WMS)
• Dybdekurver (WMS Kystverket)
• Fiskens tåleevne, velferd, lus og sykdomsspredning (Mattilsynet)
• Produksjonsområder (NFD, Fiskeridirektoratet)
+
Innspill fra næringsorganisasjonene (Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømat
Norge)

29. januar 2020

Kriterier for egnethet for akvakultur
• Biologi og fysiske miljøbetingelser; fiskens tåleevne, velferd og krav til levemiljø
• Strøm, kritisk svømmehastighet (også for rensefisk)
• Temperatur
• Bølger
• Smittepress (lus og andre patogener)
• Teknologi
• Økonomi – infrastruktur, dybde
• Drift
Innspill fra næringsorganisasjonene:
• Muligheter for sameksistens med andre arealinteresser
• Ikke for langt ute – avstand fra land
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Forslag fra Mariculture AS

Forslag til områder fra havbruksnæringen

Innspill fra Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster : 5 områder i sørlige Nordsjøen (Fiskeridir. 1-5)

Område nordvest for Frøya
Overlapper delvis med undersøkelsesområde 10 og 11.
Ligger innenfor PO 6 (Nordmøre og Sør-Trøndelag)
Noe fiskeri, skipstrafikk, rørledninger, gyteområde for uer,
nordvest for havvindområdet Frøyabanken
Fiskeridirektoratet har vurdert og identifisert
undersøkelsesområdene 10 Frøyabanken sør og 11
Frøyabanken nord som aktuelle for å gå videre med en
konsekvensutredning. Basert på dette vurderer
Fiskeridirektoratet det som aktuelt å inkludere området
foreslått av Mariculture AS i de to undersøkelsesområdene
som tilrådes for konsekvensutredning.
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Område nr. 2. Kartløsningen viser fiskeriaktivitet, gyteområder og skipstrafikk i hele området. Videre
petroleumsaktivitet (YME) i vestlig del av området.
Område nr. 3. Kartløsningen viser fiskeriaktivitet og noe skipstrafikk. Store deler av området overlapper i nord med SVO
område Tobisfelt sør. Den sørlige del av området overlapper med havvindfeltet Sørlige Nordsjø II, som har vært på
høring.
Område nr. 4. Kartløsningen viser noe fiskeriaktivitet og lite skipstrafikk. En mindre del av området overlapper i sør-øst
med SVO område Tobisfelt sør. Det er flere petroleumsforekomster i området, og rørledningssystem krysser området i
sør-vest.
Område nr. 5. Kartløsningen viser noe fiskeriaktivitet og lite skipstrafikk. En del av området overlapper i vest med SVO
område Gytefelt for makrell, og i nord-vest med gyteområde for øyepål. I øst grenser området med foreslått
utredningsområde for havvind, Sørlige Nordsjø I. Det er noen petroleumsforekomster i området, og flere
rørledningssystem krysser området i nord-sør retning. Videre er det flere oljefelt og oljeinstallasjoner innenfor eller like
utenfor, både i nord og sør-vest.
Fiskeridirektoratet vil råde til at sektormyndigheter og næringsorganisasjoner gis anledning til å komme med innspill
til de 5 foreslåtte områdene, før det tas beslutning om de er aktuelle for konsekvensutredning

Havbruk til havs – her er vi i dag
• Spennende og lærerik prosess!
• Også på tvers av fagavdelingene innad «i huset»
• Legitimitetsutfordring
• Mye utredningsarbeid gjenstår
• 11 områder går videre til konsekvensutredning
• 12 områder på venteliste
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Takk for oppmerksomheten!
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