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Høringsuttalelse - Forslag til regionalplan for klimatilpasning i 

Rogaland 2020-2050 - Rogaland fylke  

 

Vi viser til brev datert 24.4.2020 om ovennevnte planforslag.  

 

Planen er ment å være en overordnet og strategisk plan, med et forebyggende 

perspektiv, og skal være gjeldende for hele fylket. 

 

Fiskeridirektoratet 

Som statlig forvaltningsorgan for fiskeri og havbruk, er Fiskeridirektoratet sitt 

samfunnsoppdrag å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom 

bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Dette 

oppdraget løser vi blant annet med å delta og gi råd og innspill i prosesser og debatter, 

noe Rogaland fylkeskommune sin klimatilpasningsplan er en god anledning til. Vi har 

sterk fokus blant annet på miljømål som rømming av oppdrettsfisk, utslipp og 

forurensning, tap av fiskeredskap og marin forsøpling, og arbeider aktivt for å begrense 

og redusere disse. I tillegg medvirker vi til en bærekraftig ressursutnyttelse og utvikling 

av kystsonen, som inkluderer ivaretakelse av naturmangfoldet.  

 

Generelle innspill 

Fiskeridirektoratet region Sør har for tiden mange saker og øvrige oppgaver, og må 

prioritere blant flere viktige oppgaver. Vi må denne gang nøye oss med mer generelle 

innspill. 

 

Vi vil peke på at det blir økt etterspørsel etter sjømat i årene fremover. Det vil gi en økt 

interesse for norske kyst- og havområder og gi mer press på arealene. Nye produkter, 

endrede produksjonsmetoder og arbeidsmåter sammen med omleggingen til en mer 

sirkulær økonomi, vil utfordre etablerte oppfatninger og gjeldende regelverk, og endre 

arealbruken. Å ivareta et rent og rikt hav vil bli enda viktigere med klimaendringer og 

utslipp. Vi vil også fremheve at en i økende grad må integrere konsekvensene av 
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klimaeffektene i  forvaltningen. En må integrere økosystemtjenester i 

forvaltningsgrunnlaget der det er hensiktsmessig. En må også arbeide for å begrense 

uakseptabel negativ påvirkning basert på dokumentasjon av fotavtrykkene fra 

næringene. 

 

Fiskeridirektoratet ser positivt på at Rogaland fylkeskommune har satt mål om 

velfungerende økosystemer som i fremtiden gir stabil matproduksjon, rike natur- og 

kulturverdier og viktige klimatilpasningstjenester som f.eks. flomdemping. 

 

Norsk økonomi og næringsliv skal fremover gjøres mindre petroleumsavhengig, 

samtidig som næringsliv og samfunn skal sette mindre karbonavtrykk enn i dag. 

Stikkord for den ønskede samfunnsutviklingen er «et hav av muligheter» og 

«handlingsplan for sirkulær økonomi». Men fortsatt må forvaltningen håndtere 

petroleumsrelaterte konflikter, samtidig som det vil dukke opp nye muligheter og 

problemstillinger for næringene, for eksempel knyttet til havvind og havbruk til havs.  

Klimaeffektene vil i økende grad påvirke havets biologiske ressurser og derved 

næringslivet som baserer seg på de samme ressursene. Oppvarming, havforsuring og 

mer uvær vil i ulik grad endre rammebetingelsene for all marin ressursutnyttelse, og 

derfor gi forvaltningen vesentlige utfordringer. 

 

Havets miljøtilstand er også sterkt påvirket av andre former for utslipp. Dårlig 

miljøtilstand er en vesentlig trussel for all matproduksjon fra havet. Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging er sentrale for å fremme en 

bærekraftig utvikling. Herfra kan det blant annet trekkes frem at for å sikre 

livsgrunnlaget og naturmangfoldet for fremtidige generasjoner må samfunnet omstilles 

til et lavutslippssamfunn og tilpasses et endret klima. Regjeringen har bestemt at FNs 

bærekraftmål skal være det politiske grunnlaget for å ta tak i vår tids største 

utfordringer, og forventer at fylkeskommunene og kommunene legger disse til grunn for 

samfunns- og arealplanleggingen. Bærekraftmålene er derfor grunnleggende, og bør 

generelt også ligge til grunn for arbeid med klimaplaner. 

 

Kunnskapsgrunnlaget om viktige naturressurser og klimapåvirkning må naturlig inn 

blant befolkningen og i skoleverket. Holdningsskapende arbeid kan være viktig for å øke 

bevisstheten blant innbyggerne. En viktig bit kan være å informere om betydningen av 

diverse næringer og bruk av arealer og natur. I Rogaland er fiskerier og akvakultur med 

tilhørende avledet virksomhet en viktig næring ift. sysselsetning og økonomi, men også 

viktig i et klimaperspektiv. Mat fisket eller sanket fra sjøen er som oftest både økologisk, 

sunn og kortreist. Man kan i den forbindelse også støtte opp om småskala-virksomheter 

innenfor økoturisme, servering og reiseliv, gjerne mot regionens egne innbyggere, og 

som er tilknyttet sjøen, primærnæringer, naturen, maritim kultur og historie mv. 

Fiskeridirektoratet jobber for å begrense negativ påvirkning på økosystemene fra 

sjømatnæringene, og er klar over at sjømatproduksjon vil ha et fotavtrykk i havet, slik all 

annen matproduksjon har. Gjennom våre reguleringer og andre tiltak motiverer vi 

sjømatnæringene til redusert energibruk og overgang til mer klimanøytrale energikilder.  

 

Vi ser positivt på at det i kunnskapsdelen er fokus på at klimaendringer sammen med 

utnytting og høsting vil ha vesentlig påvirkning på marine økosystem, og at 
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klimaendringer vil påvirke fiskeriene og oppdrettsnæring/akvakultur samt at i 

handlingsdelen, blant fagtema med behov for kompetansebehov, er nevnt biologisk 

mangfold og akvakultur/kystområder. 

 

Helt kort vil vi også vise til at myr og våtmarkstyper er nevnt som viktig økosystem for 

biologisk mangfold og et viktig karbonlager som blir sluppet ut av drenering og fjerning. 

Fiskeridirektoratet region Sør vil framholde at undersjøisk vegetasjon, som ålegras og 

tare, også fanger CO2 og lagrer enorme mengder karbon. Det bør derfor også i et 

klimaperspektiv være fokus på å ivareta disse marine naturtypene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef 

 

Knut Kristian Skjolden 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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