
Arealtilgang og 

lokalitetsstuktur

- viktige drivarar for 

vidare vekst







Trond Davidsen 2009:

«Offentlig forvaltning er en 
større hindring for 
oppdrettsnæringen å få tilgang 
på sjøareal enn interessegrupper 
som fiskeri, miljøvern og 
fritidsinteresser».



Bjørn Hersoug mars 2012:

«Oppdrettsnæringen opplever 
mangel på plass som en kritisk 
flaskehals for videre utvikling 
(…)»







«Næringsaktørene var veldig tydelig i sine utsagn på at de har for lite 
areal, og at de opplever tilgangen til gode lokaliteter areal som vanskelig 
og begrensende for framtidig vekst og utvikling. Når oppdretterne blir 
bedt om å spesifisere hva slags areal de behøver, og om å eksemplifisere 
konkrete tilfeller hvor manglende arealtilgang har vært avgjørende, blir 
uttalelsene mer vage». 

Nofima 2014



«Å handsame nye akvakulturlokalitetar gjennom dispensasjonar bryt med 
nasjonale føringar for korleis utviklinga av næringa skal styrast»

Fylkesmannen i Vestland 2020

«Fylkesmannen fremmer innsigelse til generell disponering av sjøarealer til 
«Bruk og vern av sjø og vassdrag» d.v.s. flerbruksområder med akvakultur, 
uten at konsekvensene for områder med nasjonal eller vesentlig regional 
betydning for naturmangfold- og friluftsinteresser er konkret og 
tilfredsstillende vurdert»

Fylkesmannen i Nordland 2016





• Bør løse utfrdingar med 
utdaterte planar gjennom 
revisjon og ikkje dispensasjon

• Kan nytte fleirbruksareal med 
akvakultur

• Kan sette krav om 
«miljøkvalitet, estetikk, natur 
og landskap»



«En kommune som ønsker å satse på økt 
akvakulturaktivitet bør gjennomføre en strukturert 
lokaliseringsprosess under revisjon av 
kommuneplanens arealdel. Resultatet av en slik 
prosess kan være at kommunen definerer relativt 
store arealer der akvakulturanlegg kan etableres. 
Størrelsen på arealene og avgrensingen mot andre 
interesser, bør avklares i planprosessen med 
planprogram og konsekvensutredning. Innenfor 
disse arealene vil lokaliseringstillatelsen etter 
akvakulturloven avklare den mer detaljerte 
plasseringen av nye akvakulturanlegg»











Forventningar

Bernt Aarset og Grete Rusten 2007:

«Den framtidsoptimistiske og 
planorienterte havbruksnæringen 
plasserte produksjonen av sjømat solid i 
norsk offentlighet. Visjonene på midten 
av 1980-tallet var 100 000 nye 
arbeidsplasser og et produksjonsvolum 
på 200 000 tonn fisk per år ved 
årtusenskiftet …»





Kommunane





«Det er foreslått overføring av 
ansvaret for å fremme innsigelser på 
vegne av havbruksinteresser i 
kommunale kystsoneplanprosesser 
fra Fiskeridirektoratet til 
fylkeskommunene. Det foreslås 
imidlertid at fiskerimyndighetene, i 
ordinære kommunale planprosesser, 
fortsatt skal komme med innspill i 
tilknytning til akvakultur.»





















Lokalitet 10328 Sagvik i Kvam Herad, Hardanger



Lokalitet 13057 Teigland I i Kvam Herad, Hardanger







Oppsummering

• Arealtilgang og lokalitetsstuktur er viktige drivarar for vidare vekst

• Konflikt rundt arealtilgang frå fiskeri- til miljøinteresser

• Arealplan stadig sterkare regulatorisk verktøy

• Miljø og interesseavklaring går frå lokalitetsklarering til plan

• Fylkesmannen tek grep om areal- og miljøforvaltning

• Tiltak for optimalisering av struktur vert vanskeleg

• Næringa må ta  grep i høve til havbruk sin plass i planarbeidet


