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Sjømat Norge havbruk nord takker for muligheten til å gi innspill til utredningsområder for marin verneplan, 
område Andfjorden. 
Sjømat Norge er i utgangspunktet positiv til vern som bevarer naturverdier mot inngrep som er av varig og ikke- 
restituerbar grad. Vi er samtidig opptatt av at vi skal ha aktivitet, bosetting, arbeidsplasser og verdiskaping langs 
kysten av nordnorge, og bemerker at marin verneplan ikke skal begrense dette, så fremst bærekraften og 
naturens premisser hensyntas. 
Havbruksaktivitet er installasjoner som er flyttbare og ikke en varig inngripen i naturverdiene, derfor er vi 
positive til at eksisterende havbruksaktivitet i marine verneområder får drive videre. Samtidig registrerer vi at 
nye og justerte planer for akvakultur og taredyrking/ høsting vil bli utfordrende å få tillatelse til i de aktuelle 
verneområdene, vi ber derfor om at områder av stor fremtidig verdi for akvakulturvirksomhet, taredyrking og 
algehøsting i størst mulig grad unntas verneområdets arealer. 
Vi støtter i utgangspunktet utredningsområde 3, med basis i alt 1., der Selfjorden (minus 55 km2) med 
eksisterende akvakulturområder tas ut.  
I tillegg ber vi om at grensen justeres ved Steinavær, helt sør i området. 
 
Dette fordi Astafjord Ocean Salmon har søkt Fiskeridirektoratet om utviklingstillatelse til sitt Øymerd-prosjekt. 
Øymerd er et nytt oppdrettskonsept med ny teknologi beregnet på ytre kyststrøk og tenkes plassert rett sør for 
Steinavær, og vil dermed falle innenfor grensene til det foreslåtte marine verneområdet. Sjømat Norge ønsker 
derfor at dette området ikke tas inn i marin verneplan, og støtter derfor Harstad kommunes forslag til grense, 
oversendt september 2018. Vi vil da unngå at det planlagte Øymerd-prosjektet sør for Steinavær kommer i 
konflikt med verneområdet.  
Vi registrerer at det ikke er ønskelig å innskrenke området før KU er gjennomført, men vi påpeker samtidig at 
Øymerdprosjektet er et av flere konsepter det er viktig at vi får testet ut, da dette kan representere en av 
fremtidens driftsteknologier som kan bidra til at næringen kan benytte andre lokaliteter i mer eksponerte 
områder, som er en del av den viktige utviklingen mot en enda mer bærekraftig havbruksnæring. 
 
Når det gjelder referanseområde akvakultur, så er det vanskelig å gi en konkret tilbakemelding på avgrensning 
ut i fra kartet som ligger ved, men vi ber om at dersom det skal være referanseområder for både akvakultur og 
for vannkvalitet, så slås disse sammen til ett. Det vil ikke være formålstjenelig å legge et slik området i nærheten 
av eksisterende akvakulturvirksomhet, vi ber derfor om at et RO akvakultur legges så langt ut i Andfjorden som 
mulig, samtidig som at området legges innenfor de grenser vi har foreslått tidligere i teksten. 
Vi takker for muligheten til å gi innspill til utredningsområdene, 
 
Med vennlig hilsen 
For Sjømat Norge 
 
Marit Bærøe 
Regionsjef havbruk nord 
 


