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Høringsinnspill fra Namdalskysten Næringsforening:  
 
Som næringspolitisk pådriver, ivaretar Namdalskysten Næringsforening over 150 
medlemmer som i hovedsak er lokalisert i Ytre Namdal, med en samlet omsetning 
på ca 13 milliarder kroner. Medlemsbedriftene sysselsetter over 3000 ansatte, noe som utgjør 
godt over 60 % av alle sysselsatte i regionen.   
 
Namdalskysten Næringsforening mener innledningsvis at det er svært positivt at det nå blir laget 
en felles kystsoneplan. Den er et godt utgangspunkt for videre verdiskaping og næringsutvikling 
for denne delen av kysten.  
          
Namdalskysten Næringsforening vil starte med å påpeke betydningen av at Kystsoneplanen blir 
en mulighetsplan, og ikke en plan som legger hindringer for lokalt demokrati. Kystsoneplanen bør 
ikke føre til et større byråkrati lokalt. Namdalskysten Næringsforening er bekymret for at 
Kystsoneplanen vil kunne innskrenke kommunenes lokale handlingsrom innen arealforvaltning, 
samtidig som det er bred enighet om at det er nødvendig å kunne vurdere arealer i et større 
område enn kommunegrensene, men Namdalskysten Næringsforening mener at den lokale 
planen skal tillegges mest vekt når det oppstår konflikter.  

Namdalskysten Næringsforening er også opptatt av verneområder. Når omsøkte tiltak kommer 
for nært vernesonen, gis det ofte negativt tilsvar. Omsøkte lokaliteter for akvakultur i nærheten 
av et verneområder er et eksempel på tiltak som kommer «for nær» vernesoner. Hvis ikke en 
formålsgrense er en reell grense, så må dette justeres.  

I både nasjonale, regionale og lokale strategier peker man på HAVROMMET som en av framtidas 
største vekstnæringer. Havbruksnæringa har opplevd en vekst av dimensjoner de siste 10 årene, 
og dersom havbruksnæringa skal kunne fortsette å vokse i samme takt de neste 10 årene, er 
det svært viktig at dette skjer på en bærekraftig måte som ikke skader grunnlaget den 
er tuftet på.   
 
I Strategisk Næringsplan for Ytre Namdal har vi et mål om en bærekraftig matproduksjon på 
300.000 tonn/år. Skal vi nå dette målet er det viktig med en optimalisert arealforvaltning som 
ikke er til hinder for videre utvikling.  
   
Dersom man skal ha en fornuftig forvaltning av ressursene er det viktig å forsikre seg om at man 
har kartlagt hvilket grunnleggende tallmateriale som behøves, om dette finnes fra før og at det 
er systematisert og detaljert nok til at man kan få et godt nok grunnlag for god forvaltning i hele 
Trøndelag.  
 
De interkommunale planene kan være et godt supplement, men kommunene mener selv at de 
mangler kunnskap og ressurser til å få gode nok planer. Næringa selv mener bl.a. at de mangler 



presise marine grunnkart, og at man mangler kunnskap om hva som er viktige gyteområder for 
fisk. Dette skaper grunnlag for konflikt og mye frustrasjon både i næringa og hos dem som er satt 
til å forvalte på lokalt nivå.   
 
Det oppfordres derfor til at Region Namdal initierer igangsettelse av arbeidet med marine 
grunnkart overfor Trøndelag Fylkeskommune. Det er viktig at vi setter oss i førersetet for 
forvaltning av havrommet, slik at Trøndelag fortsatt kan være nasjonalt ledende som blågrønn 
matprodusent i årene som kommer.   
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