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Fiskeflåten

- Ga legitimitet til vår råderett over norske havområder, 
og eiendomsretten til ressursene over og under 
havbunnen.

- Fiskerinæringen må gis forrang ved arealkonflikt.

- Utbygging som skader miljø- og fiskeressurser må 
unngås.   



Den politiske viljen

- Stortinget har vedtatt følgende: «Det er avgjørende at 
en satsing på havenergi lar seg forene med god 
sameksistens med fiskeriinteressene». 

- Statsministeren, olje- og energiministeren og fiskeri- og 
havministeren har uttalt at all utbygging av havvind 
skal skje i godt samarbeid med fiskerinæringen og at 
«næringer som allerede bruker havet skal være trygge 
på at de ikke skal bli fortrengt.»

- Regjeringen har lyttet til fiskerinæringen og ser ut til å 
«verne» gyte- og fiskefelt for tobis i forbindelse med 
utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II. 



Arealbeslag og arealbehov

- Fiskerinæringen forventer at arealbeslaget for vindkraft 
til havs ikke blir så stort at det forringer muligheten til å 
drive et rasjonelt og bærekraftig fiske.  

- Regjeringens nye satsing, presentert 11. mai 2022: 
• 30 GW innen 2040
• 5-6 ganger arealet til Sørlige Nordsjø II
• 1500 vindmøller

- Hovedsakelig utbygging i Nordsjøen vil skape konflikt. 

- Historisk har fiskerinæringen hentet større verdier fra 
Nordsjøen enn fra Barentshavet.



Elektrifisering av sokkelen

- Det må utarbeides en overordnet plan og strategi når 
man skal elektrifisere sokkelen, der fiskerinæringen blir 
involvert og hensyntatt. 

- Regelverket må gjennomgås og tilpasses utviklingen. 

- Ukjent omfang av arealbehov og beslag.



Brage Vindkraft

Ekofisk Vind Hywind Tampen



Innflytelse

- Fiskerinæringen forventer at våre samlede, 
konstruktive og begrunnede innspill blir reelt vurdert 
og hensyntatt.



Konsekvenser av havvind   

- Det må kontinuerlig arbeides for å innhente 
kunnskap om konsekvensene havvind.

- Må jobbe sammen for å fylle disse 
kunnskapshullene, i stedet for å tale dem i mot.

- Sikre minst mulig skade på miljøet, bestandene og 
økosystemene i havet. 

- Regjeringens ekstrabevilgning på 10 millioner kroner 
må følges opp med ytterligere midler øremerket slik 
kunnskapsinnhenting. 



Forventninger for 
sameksistens/oppsummering

- Det må avklares hvor store areal havvindnæringen 
faktisk trenger. Ambisjonsnivå må være realistisk og 
ikke ramme fiskerinæringen vesentlig. 

- Det må velges ut egnede områder for utbygging fra 
allerede starten av. 

- Utbygging må unngås i følgende områder:
• fiskefelt
• gyte- og yngelområder
• vandringsruter for viktige fiskebestander



- Fiskerinæringen må kobles på tidlig, og samlede, 
konstruktive innspill underveis i prosessen må bli reelt 
vurdert.

- Dialog og diskusjon må være faktabasert – helt 
avgjørende for å skape tillitt mellom havnæringene.

- Det må raskt etableres mer kunnskap om 
vindkraftanleggenes konsekvenser for bestandene og 
fiskeriene før nye områder åpnes, 
konsekvensutredningene utarbeides, tillatelser gis og 
anlegg til slutt bygges. 



Takk for oppmerksomheten!
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