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Fiskarlaget Nord 

• Organisasjon tilknyttet Norges Fiskarlag 

• Medlemsmasse av båteiere og mannskap fra Troms og Finnmark 

• Over 30 lokallag i Fiskarlaget Nord 

 

 



Vårt syn på sameksistens 

• Vi ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer 

• Andre næringer og aktiviteter kan ikke skje på bekostning av hav- og fjordmiljø, ville bestander, 
utøvelsen av fisket eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for fiskere 

• Omkamper om de «beste» 
arealene 

• Fiskeri- og akvakultur må 
behandles som likeverdige 
næringer i kommunale  
planprosesser 

• Kommunen må tilrettelegge 
for medvirkning gjennom 
hele planprosessen! 

 



Kystfiskeflåtens krav til arealbruk, kyst- og fjordmiljø 

• Konflikt mellom fiskeri- og oppdrettsnæringen, samt andre interesser i kysten, er ikke noe nytt 

• Konkurranse om plassen både i åpne havområder og langs kysten 

• Fiskerne har lenge opplevd at viktige områder er under press 

• Signaler om økt satsing på nye  
og etablerte næringer og  
aktiviteter 

• Problemstillingene er  
sammensatte og omhandler  
mange faktorer 

• Det stilles spørsmål ved  
hvilken påvirkning den økte  
aktiviteten egentlig har 

 



I hvilken grad overlapper områder for akvakultur 
med viktige felt for fiskerinæringen? 
• Det er avgjørende at både bruks- og ressursområder som er viktige for fiskeriinteressene ivaretas og 

blir tatt tilstrekkelig hensyn til i planprosessene 

• Kunnskapsgrunnlaget rundt ulike bruksinteresser i kystsonen er relativt godt kartlagt, men blir de 
godt nok ivaretatt? 

• Uheldig med dispensasjoner 
fra gjeldende planer og bit-for-bit- 
planlegging 

• Mange lokaliteter for akvakultur 
er etablert i områder som både 
er og har vært viktige for  
fiskerinæringen 
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Innspill til planprosessen  

• Områder som skal settes av til akvakultur bør få formål enbruks akvakultur 

• Samtidig må viktige bruks- og ressursområder for fiskeriinteressene avsettes til enbruks fiskeri, 
alternativt flerbruk uten akvakultur 

• Berørte næringer må involveres 
tidlig og gjennom hele  
planprosessen 

• Fiskens vandringsmønster er  
uforutsigbar og fiskerinæringens 
arealbehov er dynamisk 

• Sambruk i kystsonen er derfor  
utfordrende mellom næringer 
som driver sin aktivitet i faste  
installasjoner og næringer som  
er avhengige av å følge ressursen 

 



Takk! 
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