PR/
18. desember 2019

Havvind og fiskeflåten
Fiskebåt Vest er en av tre regionforeninger i rederiorganisasjonen Fiskebåt. Organisasjonen
organiserer de fleste havgående fiskefartøy. På Fiskebåt Vest sitt årsmøte den 13. desember d.å. ble
følgende uttalelse vedtatt :

«Fiskebåt Vest konstaterer at alle sektorer vil måtte omstille seg dersom klimamålene skal nås,
og er enige i at norsk energiproduksjon i større grad må basere seg på fornybare løsninger i
fremtiden. Flere rapporter peker på at vindkraftproduksjon i norske havområder kan bidra til å
redusere klimagassutslippene. En slik satsing vil imidlertid båndlegge store arealer.
Norge råder over nesten 2.000.000 kvadratkilometer med hav. Disse havområdene er blant de
mest produktive og best forvaltede fiskeområdene på kloden, og har vært helt avgjørende for
vår posisjon som verdens nest største sjømatnasjon. Verdens matvareorganisasjon FAO har
pekt på at veksten i fremtidig proteinproduksjon må komme fra havet, og det er en tverrpolitisk
ambisjon at verdiskapningen i norsk sjømatproduksjonen skal økes. Produksjon av sjømat er
mer ressurseffektivt enn husdyrhold på land. Fisken er vekselvarm, bruker ikke ferskvann og
gir langt lavere CO2-utslipp. Vekst i sjømatnæringen er i så måte et viktig klimatiltak.
I motsetning til andre brukere av havområdene er fiskeflåten avhengig av å oppholde seg i de
områder hvor fisken er tilgjengelig. Fortrenges fiskerinæringen vil det redusere
verdiskapningen og tilførselen av klimavennlig protein, og øke utslippene av skadelige
klimagasser fra fiskeflåten. Det vil være totalt uakseptabelt om regjeringens politikk på
energiområdet spenner ben under det arbeid som har vært gjort og gjøres i fiskeflåten for å
redusere klimaavtrykket. Det er derfor svært viktig at myndighetene tar hensyn til og sørger for
at fiskeriene ikke blir skadelidende før det tillates etablering av vindkraftanlegg. I motsatt fall
vil etablering av vindkraftanlegg ikke være et miljøtiltak.
Både i lovforarbeidene til havenergiloven og ved Stortingets behandling av lovforslaget ble det
understreket at fiskeriinteressene skal ivaretas ved planlegging og bygging av kraftanlegg til
havs. Fiskebåt mener at dette sameksistensprinsippet ikke etterleves. I prosessen med å plassere
vindkraftanlegget Hywind Tampen er det ikke tatt hensyn til fiskeriorganisasjonenes moderate
krav om å endre plasseringen. Også regjeringens forslag om åpning for vindkraftproduksjon på
Sandskallen-Sørøya Nord og Utsira Nord er sterkt problematiske i forhold til fiskeriinteressene.
Fiskebåt Vest forventer at næringens innspill i høringsrunden tas til følge.
Fiskebåt Vest viser videre til at fiskeflåten konkurrerer om havarealene med en rekke andre
næringer. Fiskebåt Vest etterlyser en samlet arealplan for bruken av norske havområder hvor
hensynet til fiske og fangst gis prioritet.
Fiskebåt Vest går sterkt imot enhver etablering av havbaserte vindkraftanlegg eller annen ny
næringsvirksomhet som beslaglegger areal i gyte- oppvekst- og fiskeområder.»
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