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Fiskeri eller havvind?



Norsk fiskerinæring – en matprodusent av 
global betydning

• Våre 11 000 fiskere høster om lag 2,5 mill. 
tonn villfisk og skalldyr hvert år

• 40 mrd. NOK i eksportverdi i 2022

• Fortsatt store muligheter for økt 
verdiskaping!

• En forutsetning for at Norge har råderett, 
og kan drive annen næring, i et sjøareal på 
hele seks ganger Norges landareal…

Foto: Sjømatrådet Foto: Sjømatrådet



Overordnet målsetting for norske fiskerier:

Legge til rette for en lønnsom og bærekraftig utvikling 
av næringa, til beste for samfunnet…

Foto: Jan Erik Indrestrand



Det er ikke alltid nok
å være først…



Fiskarlagets syn på sameksistens

• Ønsker å være positivt innstilt til andre 
næringer og aktiviteter.

• Forutsetning: Må ikke ødelegge for 
havmiljøet, gyte- og oppvekstområder 
eller for selve utøvelsen av fisket…





AIS-data: Fiskeridirektoratet

Viktige gyte-, oppvekst- og fiskeområder er ikke 
lokalisert tilfeldig, og kan vanskelig flyttes
Eksempel fra Andfjorden



Å kartlegge viktige fiske-, gyte- og 
oppvekstområder er derfor viktig arbeid!



Inntil nå har vindkraftverk til havs stort sett blitt 
omsøkt – og fått konsesjon - i grunne havområder

Vi kaller disse områdene for fiskebanker…



Havsul 1 (Møre og Romsdal)

• I utgangspunktet akseptert, fordi 
anlegget var mindre til hinder for fiske 
enn andre alternativer.

• Vilkår: Først sannsynliggjøre at NVG-sild, 
som gyter på Mørebankene rett utenfor, 
ikke påvirkes negativt.

• Dette ble aldri undersøkt...

• Konsesjonen ble ikke forlenget (2021).



Hywind Tampen-prosjektet i 
Nordsjøen

• Opprinnelig akseptert, under forutsetning av at det ble tatt reelle 
hensyn.

• Det krevde justering/flytting av to (av i alt 11) turbiner.

• Det ble lagt store ressurser i høringsuttalelser og dialogmøter.

• Ingen av fiskernes innspill ble seriøst vurdert eller hensyntatt.

• Det skjedde til tross for at staten vil finansiere mer enn 90 % av 
utbyggingskonstandene (inkl. oljeskatt)

• I den store sammenhengen ser Hywind Tampen-utbyggingen 
heller ikke ut til å bidra til reduserte CO2-utslipp.

• I sum en svært uheldig oppstart av en ny havvindnæring i Norge.



Regjeringen lanserte en Storstilt Satsing på 
vindkraftverk til havs den 9. februar 2022
• Hensynet til fiskeri og havmiljø var ikke tema på regjeringens pressekonferanse.

• Vindkraftbransjen hadde i forkant uttalt til pressen at «Havforskningsinstituttet kunne 
garantere at vindkraftverk ikke ville gå ut over fiske og gytebestand». Det var ikke riktig.

• Norges Fiskarlags landsstyre sa derfor NEI til åpning av flere områder for vindkraftverk til 
havs, inntil videre…



Vindkraftverk til havs (havvindparker)

Ambisjon om å tildele areal 
for utbygging av 30 GW 
vindkraft til havs innen 2040 

(Tilsvarer 340 Hywind Tampen-anlegg)



Fiskarlagets 
kommentar:

• Tilfreds med at regjeringen nå har slått fast at 
vindkraftverk ikke skal legges til viktige fiske-, 
gyte- eller oppvekstområder.

• Områder åpnet for vindkraftutbygging er i 
praksis å regne som «no fishing areas». 

• Ulike arealdefinisjoner - Det vesentlige er hvor, 
og hvor store områder, fiskerne blir fortrengt fra.

• Det har oppstått stor usikkerhet om politikere og 
andre har fått god informasjon om reelt 
arealbehov...



Utsira Nord utenfor Rogaland (ca. 1000 km2)

• I liten grad fiske- eller gyteområder.

• Utbygging kan aksepteres, dersom 
det tas nødvendige hensyn.

• Krever at området kartlegges 
tilstrekkelig godt (www.mareano.no) 
før konsekvensutredning.

• Krever subsidier

• Svært svak arealeffektivitet

http://www.mareano.no/


Sørlige Nordsjø II (ca. 2600 km2)

• Ser ut til at det blir tatt hensyn til viktige 
tobisfelt innenfor området

• Utbygging kan aksepteres, dersom det tas 
nødvendige hensyn

• Også dette området må kartlegges 
tilstrekkelig godt før konsekvensutredning

• Krever sannsynligvis subsidier

• Svak arealeffektivitet



Flere søknader om større og mindre vindkraftverk 
for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner, 
uten tilkobling til nett på land



«Skaga-feltet» vil neppe kunne bygges ut, slik det er 
planlagt, og nylig er «vedtatt» av fylkeskommunen…



Utbygging av eventuelt vindkraftverk på 
Trænabanken / Træna Vest / Ytre Helgeland?



Misforståelser ser nå ut 
til å kunne bli oppklart…



Det kan bli kostbart for samfunnet, dersom det ikke 
stilles gode spørsmål til rapporter og analyser, før 
det tas politiske beslutninger…



Anslått arealbehov for utbygging av 30 GW 
havvind sommeren 2022:

Arealbehov formidlet av akademia, store deler av 
vindkraftnæringen, politikere/partier (og OED?)



Det mener vi i 
utgangspunktet 
kan gå bra…

Foto: Jan Erik Indrestrand



Hva er reelt 
arealbehov…?



Det er også store utbyggingsplaner ellers 
i Nordsjøen (140 GW innen 2040)…

• Nord i Skagerrak 
planlegges bl.a. «Vidar», 
«Mareld» og «Vestvind», 
samt «Skaga-feltet»

• Også i Storbritannia og 
Danmark vil fiskerne få 
en stor del av feltene 
sine beslaglagt.

• Hvordan vil dette påvirke 
fiskepresset i norsk 
sone? 



13. mars 2023:

Fellesuttalelse fra 
fiskeriorganisasjonene 
rundt Nordsjøen om 
sameksistensutfordringer 
med vindkraftnæringa.



Dagsavisen, 20. oktober 2021

Hvorfor ønsker vindkraftselskapene per nå 
kun å bygge ut i Nordsjøen og Skagerrak…?



Kunnskapsbehov:

• Hvordan påvirker vindkraftverk til havs gyting og rekruttering 
hos viktige bestander (vedvarende støy/infralyd m.m.) ?

• I hvilken grad vil massiv utbygging av vindkraft til havs (særlig i 
Nordsjøen) påvirke vind og strømforhold, «upwelling», 
planktonproduksjon og  rekruttering til viktige bestander? 

• Hvordan kan vindkraft til havs best bli samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, og bidra positivt til klimaet, totalt sett?

• Hvordan sikre opprydding av utrangerte anlegg?

Dette må avklares før konsekvensutredninger (KU) og før
konsesjoner tildeles!



Kartlegging for god sameksistens på sokkelen

• MAREANO må detaljkartlegge potensielle områder for vindkraft til havs.

• Dette gjør det mulig å ta hensyn til gyteområder, tobisfelt m.m.

• Nødvendig grunnlag for god forskning.

• Er også nødvendig for å planlegge kabler og forankring av anlegg.

• Områdene må kartlegges før delområder lyses ut, og før KU utarbeides.

Foto: Nicholas Doherty / Unsplash / Havforskningsinstituttet 



Det er nå etablert to nye arenaer for dialog 
og sameksistens mellom fiskeri og vindkraft:

Regjeringens 
samarbeidsforum   
for havvind.

Offshore Norge og 
Fiskarlaget/Fiskebåt 
sin arbeidsgruppe for 
sameksistens.

Foto: Jan Henrik Sandberg



Sentrale prinsipper for sameksistens, som 
myndighetene, vindkraftorganisasjoner og 
fiskerinæringa ønsker å legge til grunn: 

• Det er helt avgjørende at satsingen på havenergi lar seg forene med god sameksistens med 
fiskerinæringa.

• Vindkraft til havs skal derfor ikke bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder. Det skal også tas 
nødvendig hensyn til oppvekstområder og vandringsruter for viktige bestander.

• All utbygging av vindkraftverk til havs må bygge på tilstrekkelig god kunnskap om effekter på havmiljø 
og fiskeri.

• Det må legges opp til tidlig dialog i aktuelle saker/prosesser (jf. næringenes «dreiebok»). Berørte 
parter må ha reell innflytelse på utfallet av prosessene. Etablerte arenaer for dialog og sameksistens 
må opprettholdes og videreutvikles.

• Det må allerede fra starten av stilles vilkår, inkl. finansiell sikkerhet som sikrer fjerning/opprydding av 
vindkraftanlegg etter endt drift.



Det er allikevel fortsatt misforståelser, og unødvendig 
skarpe fronter(?), mellom de som ønsker utbygging av 
vindkraftverk til havs, og de som ikke gjør det…

Dette er en sentral del av samfunnsdebatten, og har i 
utgangspunktet mindre med forholdet til fiskerinæringa å gjøre.



Det kan bidra til en bedre debatt dersom 
vindkraftnæringa og myndighetene gir bedre 
informasjon (dvs. ikke kun partsinnspill…) om bl.a.:

• Hvor store havområder kreves i realiteten for å 
bygge ut 30 GW vindkraft i våre farvann?

• Hva vil dette i sum koste (1000 – 1500 mrd. NOK)?

• Hvem skal finansiere utbyggingene, og hvordan?

• I hvor stor grad vil dette bidra til å redusere CO2-
utslippene, i et totalperspektiv?

• Hvordan, og i hvor stor grad, vil utbygging av 30 
GW vindkraft til havs redusere kraftprisene 
innenlands i Norge (når det samtidig kreves 
overføringskabler/hybrider til EU og Storbritannia) ?



‐ Det legges nå opp til utbygging av minst 140 
GW vindkraft i Nordsjøen innen 2040       
(det tilsvarer 3-4 ganger all installert 
kraftproduksjon i Norge).

‐ Hvor skal balansekraften, fra en variabel 
kraftproduksjon av et slikt omfang, kunne 
komme fra…?



Vi er etter hvert blitt 
mange på havet

Og det er et stadig og økende press for 
å sette av arealer nye næringer, bruk 
og vern…



Marin gruvedrift



Havbruk til havs



Storskala taredyrking?



Petroleumsvirksomhet

Foto: Oljedirektoratet



Marint vern

• Marin verneplan

• Nasjonalparker i sjø

• Bevaringsområder for hummer

• Beskyttelse av korallrev

• Forbudsområder («Aktiv forvaltning»)

• Fiskerireguleringer, bevaringssoner, 
redskapsbegrensninger, vern mot bunntråling i 
dyphavet, grunt vann m.m, jf. havressursloven 

• Mål om bevaring av 30 % land og hav innen 
2030 (Naturavtalen)



Regjeringen har slått fast at det skal sørges for god 
sameksistens mellom havnæringene. Det skal derfor nå 
utarbeides «næringsplaner» for havområdene våre…



Ny lærebok i integrert hav- og kystsoneforvaltning 
med egne kapitler om bl.a. vindkraft og fiskerier.

Boka er lagt ut på 
Universitetsforlagets 
hjemmesider 
https://www.universitetsforlaget.no/i
ntegrert-kystsoneforvaltning

https://www.universitetsforlaget.no/integrert-kystsoneforvaltning
https://www.universitetsforlaget.no/integrert-kystsoneforvaltning
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