Referat
SÆRMØTE MARINE ARTER OG FANBSTBASERT
AKVAKULTUR – RESSURSGRUPPA FOR SJØMAT
Når: Tirsdag 09.02.2021 kl. 10:00 – 12:00
Hvor: digitalt på Teams
Hvem: se deltakerliste nederst.
Vedlegg sendt gruppen 25.01.21:
•
•
•

Vedtatt planprogram for Kystsoneplanen
Lenke med kart over foreslåtte havbruksarealer
Oppsummering etter første felles møte i ressursgruppen for sjømat

Agenda

Oppsummering

Velkommen

Prosjektleder for Kystsoneplanen ønsket velkommen. Gikk gjennom
formålet md møtet og hvem som var tilstede.

Formål med møtet

Prosjektleder orienterte kort om planarbeidet, hvor vi er i prosessen
og bakgrunnen for dette møtet. Tromsøområdet regionråd besluttet i
2018 å revidere Kystsoneplanen for Tromsøregionen.
Planprogrammet for revisjonen ble vedtatt i de tre kommunene som
deltar i revisjonen (Karlsøy, Balsfjord og Tromsø), høsten 2020. Det
ble her bla. vedtatt at det skulle etableres bredt sammensatte
ressursgrupper innenfor temaene Sjømat, Reiseliv, Friluftsliv og
Strandsone.
Det første felles møtet i ressursgruppen for sjømat ble holdt
28.01.2021, med 45 deltakere. Det fremkom i møtet at det er behov
for å se nærmere på arealer for FBA og marine arter. Det vil si at man
ser på områdene foreslått for havbruk med hensyn til om disse også er
egent for marine arter og/eller fangstbasert akvakultur.
Formålet med møtet var derfor å se på forslaget til potensielle
oppdrettslokaliteter, foreslått fra havbrukssiden, og med bakgrunn i
denne gruppens ekspertise, se på hvilke av de foreslåtte lokalitetene
som også vil kunne egne seg meget eller svært godt (prioritering) til
FBA og/eller marine arter.

Lokaliteter som egner
seg meget eller svært
godt til marine arter
og/eller FBA

Møtet konkluderte med at alle lokalitetene foreslått til akvakultur
også vil være meget eller svært godt egnet til marine arter og/eller
FBA.
Det kom spørsmål om regelverket knyttet til avstand mellom FBA og
landanlegg og AK-anlegg. Det ble hevdet at regelverket krever 10
km. Hvis det stemmer vil lokalitetene foreslått til FBA på Vannøya
ligge for nært landanlegget. Nordfra vil sjekke dette ut mot
Mattilsynet.
På spørsmål om prosjektleder ønsket forslag på ytterligere lokaliteter
som egner seg til marine arter og/eller FBA, svarte prosjektleder at
ifølge havbruksnæringen er alle lokalitetene som er foreslått meget
eller svært gode. Hvis det skal foreslås ytterligere lokaliteter nå, så
må det da være lokaliteter som er bedre enn de som allerede ligger på
bordet, slik at man da tar ut samme antall med mindre egna
lokaliteter.
Gruppen tok ikke stilling til spørsmålet om noen lokaliteter burde
forbeholdes fremtidig næring/marine arter og ikke legges ut som AK.
Formålet ville være å sikre tilgang på meget og svært gode arealer
også for nye næringer.

Veien videre

Nordfra sjekker formalkrav ift avstand mellom FDA og landanlegg.
Skulle det gjennom KU eller politisk behandling vise seg at enkelte
områder ikke egner seg for rødfisk men kan vurderes for FBA/marine
arter, så vil gruppen kunne bli spurt om å vurdere lokaliteters
egnethet.

Møtet avsluttet kl. 13:00

Deltakere:
Norfra – Ola-Henrik Telebond
Norges Fiskerihøgskol,n UiT – Bjørn-Steinar Sæther
NOFIMA – Sjurdur Joensen, leder senter for fangstbasert akvakultur
Kime Akva AS - Ørjan Jensen, daglig leder
Arena Torsk – Geir Johnsen

Sjømat Norge – Marit Bærøe
Tromsø kommune – Ingrid Berthinussen (prosjektleder)

