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Innspill til kystsoneplan for Namdalen og Fosen 

Vi viser til høringsforslag til kystsoneplan for Namdalen og Fosen som er lagt ut for høring og 

offentlig ettersyn i perioden 01.07.2021 t.o.m forlenget frist 26.september.  

Vi vil først påpeke at vi ønsker en helhetlig plan for kysten vår velkommen. 

Havbruksnæringen er regionens desidert viktigste næring og står for om lag 40% av den totale 

omsetningen og 70% av den totale verdiskapningen i form av overskudd. Det er derfor av stor 

betydning for vår region at man legger til rette for fortsatt vekst innen både økonomi, sosial 

og miljømessig bærekraft i hele denne verdikjeden. 

Det er derfor av stor betydning at man nå sikrer en god regulering og at planen har nok 

fleksibilitet til å gi havbruksnæringen trygge og forutsigbare rammevilkår. 

Planarbeidet som nå ligger til høring, har vært gjennom en lang prosess og havbruksnæringen 

har vært noe involvert underveis. 

Det er svært positivt at kommunene i regionen samhandler om utvikling av gode 

kystsoneplaner, for havbruksselskapene i region Midt har selv kommet langt i 

områdesamarbeid som inkluderer jobben med å koordinere gode sonestrukturer som gir 

fleksibilitet og legger gode forutsetninger for produksjon av fisk.   

For å lykkes med et godt områdesamarbeid i regionen og ei fremtidig levedyktig 

havbruksnæring som vil bidra til et aktivt næringsliv og lokal verdiskaping, er næringen 

avhengige av god samhandling med forvaltningen.  

Vi er fornøyde med at det følges opp nasjonale føringer for fremtidig vekst i havbruk i 

planforslaget, ved at formålet ved planen synes å være å legge godt til rette for ulike 

arealformål. Vi mener at en god kystsoneplan i størst mulig grad skal legge til rette for 

samhandling med flerbruksområder, og ikke en en-bruks arealplanlegging. 

Planen er et godt utgangspunkt, men vi ønsker å tilføye noen svært viktige momenter fra 

havbruksnæringens side. 

• Vi ser at områder der det tidligere har vært mer åpne planer, som for eksempel 

Flatanger, har fungert svært godt. Det har vært få konflikter og lite bruk av 

dispensasjonssøknader. Dette forslaget bryter med den typen tenkning. Vi ønsker at 

fiskeri, ferdsel, friluftsliv, natur og akvakultur (FFFNA) slåes sammen i alle områder 

flerbruk er aktuelt. Det er vanskelig å forutse næringens behov i framtiden og vi 



ønsker ikke å stenge næringen ut fra aktuelle områder. Ny teknologi kan utgjøre store 

forskjeller i valg av areal i framtiden og da vil dette være svært lite hensiktsmessig. 

 

• Enbruksformål fiske er benyttet i alt for stor grad. Vi er ikke imot at fiskeriinteresser og 

gyteplasser skal ivaretas, men mener dette bør baseres på den til enhver tids oppdaterte 

kunnskap om det konkrete området og tiltakets potensielle påvirkning, basert på det konkrete 

tiltaket som omsøkes. Vi mener planen i langt større grad skal åpne for mulighet til å søke om 

akvakulturetableringer, og at dette i prinsippet skal være tillatt i alle de områdene som i dag er 

avsatt til fiske eller gyteformål. Selvsagt skal dette være kunnskapsbasert. Kommunene vil i 

foreslåtte arealplan pålegge seg selv unødvendig store begrensninger, noe som kan hindre 

utvikling av kystnæringene i stedet for å bidra som et positivt utviklingsverktøy.  

 

• Kystsoneplanen vil være gjeldende i mange år fremover, og det må tas høyde for at det kan 

komme endringer i akvakulturteknologien, områder for utøvelse av fiske, kunnskap om 

avgrensing av gytefelt (hvor tosken gyter) og hvilken reell påvirkning et akvakulturanlegg kan 

ha på f.eks. gytefelt. Se gjerne rapporten fra Havforskningsinstituttet, som har forsket og 

konkludert på området.  Rapport fra havforskningen 2021-32 ISSN: 1893-4536 med prosjektnr 

14837-02 

 

• Det generalisere hele planen med så store forbudssoner for akvakultur mener vi er feil. Planen 

må gi kommunene mulighet til en dynamisk arealforvaltning, basert på kunnskap om det 

konkrete omsøkte tiltaket, hvilke negative påvirkninger det konkrete tiltaket kan medføre, og 

siste oppdaterte kunnskaper om annen bruk av området. 

 

Å søke dispensasjon fra en helt ny plan vet vi vil bli umulig. Statlige retningslinjer har svært sterke 

føringer for slike søknader og at planen er helt ny vil vekte sterkt imot å innvilge nye 

dispensasjonssøknader. Det er derfor fra næringens side avgjørende at innspillene blir innarbeidet i 

den nye planen. 

 

Mvh Amund Lein 

Namdal Næringsforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hi.no/hi/nettrapporter?serie=rapport-fra-havforskningen


Vedlegg: omsetningtall havbruk i Namdalen 

 

 

 

 

  


