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AU- 47/21 Havbruk til havs – innspill til Fiskeridirektoratets forslag til tre
områder til uttale.

Forslag til Vedtak:
Indre Helgeland Regionråd slutter seg til forslag til felles innspill fra
Havbruksnettverk Helgeland, Olje- og gassklynge Helgeland, Arctic
Cluster Team (ACT), Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet.

Sammendrag:
Nærings- og Fiskeridepartementet har anmodet Fiskeridirektoratet om å velge ut og
anbefale tre områder til konsekvensutredning for havbruk til havs, fortrinnsvis ett
område sør, et midt og et nord i landet. Anbefalingen skal gjøres på bakgrunn av
områderapporten fra Fiskeridirektoratet i 2019 hvor 11 områder langs norskekysten
ble tilrådt for konsekvensutredning. To av disse områdene befinner seg utenfor
kysten av Helgeland i Nordland.
De tre områdene Fiskeridirektoratet så langt har foreslått er Norskerenna Sør utenfor
Rogaland, Frøyabanken Nord/Sør utenfor Trøndelag og Tromsøyflaket utenfor Troms
og Finnmark.
Havbruk til havs har et ringvirkningspotensiale som berører mange ulike deler av
samfunnet og et bredt spekter av parter innen næringsliv, FOU og offentlig sektor.
Dagens havbruksnæring er en av de viktigste næringene i Nordland med betydelig
direkte og indirekte verdiskapning.
At de to områdene utenfor Nordland ikke er en del av Fiskeridirektoratets forslag til
områder for konsekvensutredning representerer følgelig en ikke-aksepterbar trussel
for videre utvikling av Helgelandsregionen. Vi ber derfor om at de to områdene blir
tatt med i Fiskeridirektoratas forslag til områder som tilrådes for
konsekvensutredning,
Vedlagte forslag til høringssvar til Fiskeridirektoratet er derfor utarbeidet som en
felles uttalelse fra de to politiske samarbeidsorganene på Helgeland, sammen med

en bred tilslutning av næringsaktører gjennom Havbruksnettverk Helgeland, Olje- og
gassklynge Helgeland og Arctic Cluster Team.
Vi har også vist til at vi er kjent med at veletablerte næringsaktører innen
havbruksnæringen regionalt har vist interesse for områdene utenfor
Helgelandskysten. Havbruk til havs innebærer betydelige investeringer, det bør
vektlegges næringsinteresse, havbrukskompetanse og investeringsvilje i utvelgelsen
av områder som skal konsekvensutredes.
I tillegg har sekretariatet kontaktet Fylkesrådet og bedt de om mulig innenfor fristen
som er 28. november å lage en uttalelse fra Nordland Fylkeskommunen.
Vedlagt er forslag til felles uttalelse.
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