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Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand – innspill  
 
Sjømat Norge havbruk midt representerer store deler av havbruksnæringen i Midt-Norge (begge 
trøndelagsfylkene og M&R). Det foreslåtte tiltaket kan få betydning for sjømatnæringen i området hvis det blir 
gjennomført. Vi ønsker derfor på denne bakgrunn å gi noen innspill. 
 
Så vidt vi forstår har forslag til planprogram vært på høring våren 2016, noe vi ikke har blitt gjort oppmerksom 
på, ei heller fanget opp selv. Vi finner det heller ikke omtalt under «avsluttete høringer 
(http://www.nesset.kommune.no/aktuelt/avsluttede-horinger/)» på hjemmesidene til Nesset kommune.  
 
Generelt vil vi anføre følgende: Sjømat Norges miljøpolitiske målsetting er tosidig: For det første er det viktig å 
sikre bærekraftig matproduksjon slik at næringens egen påvirkning på miljøet er innenfor akseptable grenser. 
For det andre er næringen avhengig av rene sjøområder for å produsere trygg og god sjømat. Derfor har 
Sjømat Norge også et aktivt engasjement i forhold til potensielle utslipp og gamle miljøsynder både nasjonalt og 
internasjonalt, som kan være med å redusere mulighetene for trygg matproduksjon i våre kyst- og havområder. 
 
Sjømat Norge er positiv til næringsvirksomhet som utnytter våre felles ressurser så lenge dette skjer på en 
forsvarlig måte. I fremtidige utslippssaker til sjø, eller aktivitet på land hvor det kan være risiko for skadelige 
utslipp, må det ligge faglige vurderinger til grunn som i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til sjømatnæringen før 
eventuell tillatelse gis. Sjømatnæringen er svært viktig for norsk matproduksjon, sysselsetting og 
leverandørindustrien. Fiskeri- og havbruksnæringen har stor betydning både i de områdene hvor den er til stede 
og nasjonalt. Hensynet til næringen og dens vekstmuligheter bør derfor generelt vektlegges mer enn i dag når 
myndighetene skal vurdere annen næringsaktivitet i kyst- og havområder. 
 
I Tingvollfjorden har Lerøy Midt 4 sjølokaliteter. I tillegg har AquaGen 3 sjølokaliteter (1 i Nesset kommune og 2 
i Tingvoll kommune) og et landanlegg på Rimstad i Tingvoll for produksjon av befruktet rogn. Lerøy Midt er et 
helintegrert sjømatselskap med stor matfiskproduksjon på bl.a. Nordmøre. AquaGen er en av verdens ledende 
avlsselskap innen akvakultur og en svært viktig aktør innen dette segmentet, både nasjonalt og internasjonalt. 
Ved siden av rognproduksjonen til AquaGen, produseres det ca. 11.000 tonn laks årlig i fjorden, noe som 
tilsvarer den landbaserte kjøttproduksjonen i hele Møre og Romsdal fylke (SSB 2015). Selskapene har ca. 35-
40 helårs faste arbeidsplasser i området.  
 
Etter å ha lest gjennom kapittel 4, og spesielt 4.3; Utredningsbehov i planprosessen og 4.5; Tema i 
konsekvensutredning så slår det oss at en her har glemt/utelatt mulige konsekvenser dette tiltaket kan få på 
sjømatproduksjonen i området. Ut fra den betydning og omfang sjømatproduksjonen har i fjorden og nære 
sjøområder hadde vi sett det som naturlig og obligatorisk at en KU også ville inneholde utredninger gjennomført 
av faglig kompetente institusjoner om dette temaet. Etter vår mening vil beslutningsgrunnlaget mangle vesentlig 
informasjon hvis dette ikke er en del av konsekvensutredningen.  
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På denne bakgrunn ber vi om at en i den pågående prosessen utreder planenes betydning for og mulige 
innvirkning på sjømatproduksjonen i området på kort og lang sikt. I en slik utredning må det blant annet 
fokuseres på etableringsfasens betydning for sjømatproduksjonen i området. Videre må det utredes hva 
driftsfasen vil kunne ha av betydning, herunder den betydelige transporten som dette vil medføre inn og ut av 
fjorden. Et deponi for farlig avfall i nær tilknytning til matproduksjon er en vanskelig kombinasjon, det må derfor 
også utredes hva en eventuell etablering vil ha å si for renommeet til produksjonen i fjorden. 
 
Etter vår mening vil bl.a. Havforskningsinstituttet og NIFES inneha den faglige tyngde og kompetanse som 
kreves. 
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