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God plass? 

• Utgangspunktet: 2500 km 
kystlinje (101 000km hvis alle 
fjorder og øyer inkluderes) og 
bare 5 millioner mennesker 

• Konklusjon: mer enn nok 
plass!  

Men:  

1. Stor ekspansjon i alle 
kystrelaterte næringer 

2. Utviklingen går fort (jfr olje!) 

3. Alle områder er ikke like 
verdifulle (jf. behovet for 
”superlokaliteter” i 
oppdrettsnæringa) 
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Flere interesser 

Transport 

Olje/gass 

Fiske 

Oppdrett 

Vern 

Turisme 

Energi 

• Økte ambisjoner i 

hver sektor  

• Økt fokus på de 

beste lokalitetene 

 

Nytt:  

• Endringstakten;         

flere må ha svar på 

kort varsel 

Gruveindustri 
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Status 2013 
• Hva er status for 

kystsoneplanlegging?: 

• Ny PBL kystsoneplanlegging godt 
i gang i de fleste kystkommuner 

• Fra 2009: grunnlinja + 1 nautisk 
mil 

• Veiledende kystsoneplaner 
fylkesnivå 

• Nasjonale og fylkesvise 
verneplaner 

• Fartøyleder (hoved- og bileder) 

• Samordnet plan for Barentshavet/ 
Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen 

• Forvaltningsplaner for 
fiskebestander 
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Plankaos? 
• Arealplaner 

• Ressursplaner 

• Sektorplaner 

• Økosystem planer 

• Verneplaner 

• (Vannregionplaner) 

• Liten samordning 

• Lokale planer kan overkjøres 
av nasjonale hensyn 

• Nasjonale hensyn kan 
forsinkes av lokal 
sendrektighet 

• Fortsatt ikke noe system som 
sikrer optimal tildeling av 
plass 
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Hovedproblem:  

 
• Manglende samording 

• Manglende felles 
institusjoner (sektordelt) 

• Manglende kriterier (for 
hvilke områder som skal 
brukes til hva) 

• Liten organisert deltakelse 
fra noen brukergrupper 

• Dagens planlegging statisk 
med liten vekt på dynamisk 
utvikling 
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Konfliktkatalog 

• Olje vs. fisk har dominert (jf. Lofoten) men betyr 
arealmessig mindre, unntatt seismikk 

• Havmøller. Foreløpig en teoretisk trussel 

• Turisme: til å leve med, litt konflikt i forhold til fiske 
(ressurs) og plass (oppdrett) 

• Friluftsliv: litt konflikt i forhold til oppdrett (mindre over tid) 

• Marine verneplaner. Foreløpig mindre konflikter mht nye 
planer, mer omstridt med gamle (jf. Froan) 

• Transport: ny havne- og farvannslov gir sterke fullmakter 
til Kystverket, som opptrer pragmatisk 

• Tidvis konflikt fiske og oppdrett og oppdrett vs. laksefiske 
(friluftsliv) 

 



Behov for avklaring 

• Tidobling eller 

halvering? 

• Vekst først etter å ha 

løst de grunnleggende 

problemer med lus og 

rømming? 

• Gradvis vekst med nye 

tekniske løsninger? 

(grønne konsesjoner) 
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Halvering! 

Tidobling! 



Et misvisende bilde 
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God plass? Eksemplet Altafjorden 

• Selve arealbeslaget er 
helt marginalt (0,16 %) 

• Smittehygienisk beslag 
vesentlig (48%) 

• Arealbeslag laksefjord 
som tillegg (24%) 

• Begrensede ressurser for 
nye aktører 

• Kamp om 
“superlokaliteter”, ikke 
plass per se 

• Smittevernsoner foreløpig 
av liten betydning for 
andre næringer 

OPPDRETTRELATERT 

AREALBESLAG 
Km2 

% av samlet 

sjøare

al i 

Alta 

Oppdrettsanlegg, arealbelagt i 

havoverflate  1,18 0,16 

Smittehygienisk arealbeslag 345 48 

Areabeslag av nasjonal laksefjord (lnf) 175 24 

Samlet arealbeslag av smittesoner og 

nlf 455* 63 

Samlet sjøreal i kommunen 724   

Kilde: Andreassen 2010 
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Arealkonsekvenser 

• Mattilsynet forvalter 

viktige forskrifter som 

oppdrettsnæringa MÅ 

forholde seg til 

• Får konsekvenser for 

arealforvaltning, dvs hva 

som blir tilgjengelig etter 

at eksisterende lokaliteter 

har fått sine soner 

• Minus farleder 

• Minus sjøområder < 30 m 



3 ulike løsninger på arealproblemet 

• Statlige retningslinjer 

• Fylkeskommunale 

planer 

• Kommuneplaner 

• (organisert samarbeid, 

som i Sør-Trøndelag 

(«Kysten er klar»), Sør-

Troms eller Helgeland) 
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Hvis arealknapphet, hva kan gjøres? 

• Forhandling med andre 

interesser (fiskeri/turisme) 

• Justering av farleder 

• Samling i større oppdretts-

anlegg 

• Sørge for mer velvilje hos 

kommunene (areal- eller 

produksjonsavgift) 

 

NFKK 2013 



Klargjøring av nye arealer koster 

• Planleggingskostnader 

• Forhandlingskostnader 

• Politiske kostnader 
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Hva får kommunen igjen? 

• Arbeidsplasser 

• Skatteintekter 

• Ringvirkninger 

• MEN 

• Mer pendling 

• Store forskjeller på 

produksjonskomm. 

og foredlingskomm. 
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Vanskelig balansegang 

• Fortsatt vekst i oppdrett 

avhengig av bedre 

løsninger på lus og 

rømming 

• Foreløpig liten fare for 

statlig overstyring 

• Hvis nei til mer oppdrett 

i mange kommuner, 

sterkere krav om statlig 

inngripen 
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Planlagt vekst? 

• Store vekstambisjoner (5 
dobling i 2050) 

• Hvis de skal lykkes avhengig av 
flere faktorer: nytt fôr, bedre 
teknologi, mer markedsarbeid, 
AREAL og omdømmebygging 

• Erfaringene  fra Chile: behov for 
planlagt vekst 

• Utfordringen: dynamisk 
planlegging, uten å ende opp 
med et evig skjemavelde 
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Konsekvenser for  

kystsoneplanlegging: 

 
• Soner, koordinert utsett, 

brakklegging, etc. gjør 

kommunal planlegging 

vanskelig/umulig 

• Krav om økosystem-

tilnærming gjør dagens 

planlegging enda mer 

komplisert 

• Mange kystkommuner har 

verken kapasitet eller 

kompetanse til slik 

planlegging 
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Planleggingsdilemma I 

• Rett til å planlegge ligger 

hos kommunene (PBL) 

• Økosystemer følger ikke 

kommunegrenser 

• Produksjonsområder i 

oppdrett ikke bestemt av 

kommunegrenser 

• Behov for større 

planenheter (region, fylke, 

landsdel) 



Planleggingsdilemma II 

• Veterinære bestemmelser + 

utslippsreguleringer vil avgjøre bruk 

av sjøarealer til oppdrett 

• Noen kommuner med “super-

lokaliteter” vil bli prioritert 

• Noen kommuner kan bli liggende i 

“branngater” 

• Flytting av anlegg ut fra nasjonale 

mål, blir vanskelig hvis kommunene 

ikke vil 

• Hvis kommunene ikke får noe igjen 

(sysselsetting, skatt, ringvirkninger) 

vil de IKKE 
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Behov for ny tilnærming? 

• Behov for et kyst-

Mareano 

• +Strømkatalog 

• +Biologisk kartlegging 

• = «oppdrettspakker» 

(tilsvarende 

seismikkpakker) 

• Unngå LENKA! 
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Hva slags problem? 

• Har vi et arealproblem 

(som Arealutvalget 

legger til grunn) 

Eller 

• Har vi et fordelings-

/betalingsproblem? 

• Evt. kombinert med et 

kapasitetsproblem 
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