
1. felles møte i ressursgruppe sjømat 

Dato: 28. januar 2021 

Sted: på Teams 

Det vises til planprogrammet for revisjon av Kystsoneplanen for Tromsøregionen hvor det 

fremgår at vi ønsker å innkalle til bredt sammensatte ressursgrupper bestående av ulike 

interessenter innenfor ulike problemstillinger som skal utredes nærmere. Gjennom deltakelse i 

ressursgruppen vil interessentene kunne bidra til å belyse ulike problemstillinger samt komme 

med ønsker og innspill underveis i prosessen. Dette håper vi kan bidra til å bringe eventuelle 

konflikter/utfordringer frem i lyset på et tidlig stadium, slik at disse kan drøftes med berørte 

parter for å søk å finne løsninger. 

Innenfor ressursgruppe Sjømat er havbruksnæringen nå klar til å presentere de 

områdene/arealene de basert på sine faglige vurderinger mener er best egnet som nye arealer 

for oppdrett. Det er derfor innkalt til et første møte for å få belyst ulike utfordringer og mulige 

løsninger knyttet til de arealene som foreslås. 

Agenda 

• Havbruksnæringen presenterer sine forslag til arealer 

• Runde rundt bordet for å belyse mulige utfordringer og eventuelle løsninger 

• Veien videre 

Deltakere: 

• Havbruksaktører: Sjurelv, Lerøy, Salmar, NRS, MOWI, Wilsgård, Gratangslaks, 

Solinova (visningsanlegg), Nordfra/Torsvågbruket (fangstbasert oppdrett/torsk), 

KIME Akva (oppdrett av torsk) og Sjømat Norge 

• Fiskarlaget Nord 

• Sektormyndigheter:  Troms og Finnmark Fylkeskommune, Statsforvalteren i Troms 

og Finnmark, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Sametinget og Kystverket 

• Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde 

• Friluft- og/eller natur: Forum for natur- og friluftsliv, Tromsø havpadleklubb 

• Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommune 

Status: 

• 25. januar 2021: Aktørenes forslag til potensielle arealer for oppdrett sendt til 

deltakerne i første felles møte i ressursgruppen. Forslaget vil bli presentert og diskutert 

i det første felles møtet iressursgruppen. 

• 22. januar 2021: Tredje møte i ressursgruppen - kun med oppdrettsiden. Formål: 

gjennomgang av revidert innspill. To nye aktører: Gratangslaks og SolinovA 

• 7. januar 2021: Andre møte i ressursgrupen - kun med oppdrettsiden. Formål: 

gjennomgang og diskusjon ift de foreslåtte lokalitetene. Deltakere: NRS, Lerøy, 

Sjurelv, Salmar, MOWI, Wilsgård og Sjømat Norge 

• 15. desember 2020: frist for innspill 



• 25. november 2020: Første møte i ressursgruppen - kun med oppdrettsiden. Formål å 

sette endelig frist for innspill fra oppdrettsiden. Deltakere: NRS, Lerøy, Sjurelv, 

Salmar, MOWI, Wilsgård og Sjømat Norge 

• 17. og 18. november 2020: åpne webinar med fokus på havbruk. Formålet med 

webinarene var å gi deltakerne i ressursgruppen (som skal diskutere strukturering av 

næringen), befolkingen som skal medvirke i prosessen og politikerne som skal fatte 

beslutningene et felles kunnskapsgrunnlag ved oppstart av arbeidet. Opptak av 

webinarene, den enkelte presentasjon i pdf format, samt en oppsummering av 

spørsmål som ble stilt av dere i løpet av webinarene og foredragsholdernes svar, finner 

du nedenfor. 

 


