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Sameksistens mellom etablerte og nye næringer i havrommet 
 
Fiskebåt tar innledningene til Elisabeth Sæther, statssekretær i Olje- og energidepartementet, 
Fredrik Myhre, WWF, og Hanna Bauge, Fiskebåt, til orientering. 
  
Fiskebåt tar klimautfordringene på største alvor, og erkjenner at verdens energiproduksjon i 
større grad må basere seg på fornybare energikilder i fremtiden. Fiskebåt mener at utbygging av 
havvind kan være en del av denne løsningen, så lenge dette ikke går utover et bærekraftig fiske 
som leverer sunn og klimavennlig mat til en voksende verdensbefolkning. 
 
Fiskebåt mener at omfanget av norsk havvindsatsing, og plasseringen av store vindparker til 
havs, må avklares i nært samarbeid med fiskerinæringen. Hensynet til fiskeriaktiviteten, 
bestandene og økosystemene må prioriteres. Regjeringen må stille strenge krav til 
arealeffektivitet for å sikre et minst mulig arealbeslag. Fiskebåt mener dessuten at regjeringen må 
vurdere omfanget og kostnadene av den norske havvindutbyggingen opp mot andre 
utslippsreduserende tiltak. 
 
Fiskebåt opplever at det har skjedd en positiv utvikling i retning av bedre sameksistens med 
fiskeri- og miljøinteressene de siste årene. Politisk ledelse har ved flere anledninger uttalt at det 
ikke skal bygges ut havvind i viktige fiske- og gytefelt, og Regjeringserklæringen understreker 
at sentrale norske gyteområder og fiskefelt skal sikres mot ødeleggende påvirkning fra annen 
næringsvirksomhet.  
 
Stortinget har også kommet med flere klare bestillinger til regjeringen om å hensynta fiskeri og 
miljø i tilknytning til havvindsatsingen, og herunder sikre god miljøkunnskap for alle deler av 
havmiljøet i områder som er aktuelle for norsk havvind. Fiskebåt mener det er avgjørende for 
sameksistensen og samarbeidet med fiskeri- og miljøinteressene at regjeringen og norske 
myndigheter følger opp dette i praksis. 
 
Fiskebåt forutsetter at utbygging av havvind ikke skjer i områder hvor det drives fiske, samt i 
viktige gyteområder og vandringsruter til viktige fiskebestander. Det forventes derfor et godt 
samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fiskeridirektoratet,  
Havforskingsinstituttet og fiskerinæringen for å finne de beste og mest egnede områdene for 
utbygging. Fiskebåt forutsetter at det foreligger tilslutning fra Havforskingsinstituttet og 
fiskerinæringens organisasjoner før områdene åpnes for utbygging. 
 
Fiskebåt viser til at det pågår flere nasjonale og internasjonale prosesser for å styrke marint vern. 
I Naturavtalen som ble inngått i desember 2022 (Kunming-Montreal Global Biodiversity 
Framework) forpliktet Norge seg til å verne eller bevare 30 prosent av verdens hav, innsjøer og 
elver. Fiskebåt er positiv til marint vern for å sikre sunne og produktive marine økosystemer. Det 
er samtidig viktig å unngå at marint vern kommer i konflikt med målsettingen om å høste mer av 
havets ressurser. Dette er anerkjent i Naturavtalens delmål 10 som understreker at områder som 
utnyttes av fiskerinæringen skal forvaltes bærekraftig for å sikre matproduksjonen. Fiskebåt ser 
frem til et nært og godt samarbeid med relevante myndigheter for å bidra til at Norge kan innfri 
sine forpliktelser uten at dette går på bekostning av sjømatproduksjonen. 
 
Fiskebåt foreslår at bevilgningene til forskning på konsekvensene av havvind økes betydelig, 
minimum til en prosent av planlagte investeringer og framtidige driftsinntekter. 
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