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Vi viser til tilsendt forslag om ny lov om sikring mot og erstatning for naturskader
(naturskadeloven).  For å få innhentet eventuelle kommentarer fra underliggende etater
og interesseorganisasjoner innen fiskerinæringen og fiskeri- og kystforvaltningen som
vi oppdaget ikke var på høringslisten,  fikk vi etter avtale med LMD utsatt vår svarfrist til
1. februar.

LMDs ekspedisjon ble videreformidlet til Fiskeridirektoratet,  Kystverket,  Norges
Fiskarlag,  Norges Kystfiskarlag og Fiskeri-  og havbruksnæringens landsforening med
spørsmål om eventuelle merknader med svarfrist til FKD innen 27. januar. Av mottatte
svar har Kystverket og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening ingen merknader.
Fiskeridirektoratet har en kommentar knyttet til den forventede forenkling og vi ber om
at dette blir vurdert i det videre arbeidet og vedlegger derfor Fiskeridirektoratets brev
til orientering.

Fiskeri-  og kystdepartementet har følgende merknader:

Lovforslaget,  som blant annet inkorporerer forventede klima- og samfunnsendringer,
inneholder flere viktige endringer -  selv om retten til erstatning for naturskader er
videreført.  Når det gjelder naturskader og påfølgende erstatningskrav som følge av
klima- og samfunnsendringer så er dette mindre konkret med hensyn på
fiskeriforvaltningen enn på andre felt.
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Det framstår som uklart om løsøre i sjø (for eksempel et havbruksanlegg) prinsipielt vil
kunne omfattes av lovens virkeområde, jf. utkastes § 2 og dens merknader
sammenholdt med § 3 og merknadene til denne paragrafen. Vi ber om at dette
spørsmålet avklares i det videre lovarbeidet.

Utover dette har Fiskeri- og kystdepartementet ingen merknader.

Med hilsen

Kirsten Hammelbo
avdelingsdirektør

Lars Føyn
seniorrådgiver

Side 2



FISKERIDIREKTORATET
Kyst- og havbruksavdelingen

Fiskeri- og kystdepartementet

Boks 8118 Dep

0032 OSLO

Saksbehandler: Frank Jacobsen:

Telefon: 46815975

Seksjon: Planseksjonen

Vår referanse: 09/23094

Deres referanse:

Vår dato: 26.01.2010

Deres dato:

Att:

HØRINGSSVAR - FORSLAG OM NY LOV OM SIKRING MOT OG ERSTATNING
FOR NATURSKADER ( NATURSKADELOVEN )

V viser til  Fiskeri-  og kystdepartementets brev av 18.12.09 vedrørende ovennevnte.

Statens landbruksforvaltning (9F} har bl.a. lagt stor vekt på å foreslå en erstatningsordning som
innebærer langt kortere saksbehandlingstid og mindre komplisert saksbehandling enn ordningen
etter dagens system. Dette er meget prisverdige prinsipp som vi i utgangspunktet støtter. Forenkling
bør imidlertid også ha et klart brukerperspektiv.

Havbruksnaa-ingen er i sterk utvikling og ekspansjon. Teknologiutviklingen tillater at mer eksponerte
arealer blir tatt i bruk. Dette er også en ønsket utvikling sett i et samfunnsmessig perspektiv.
Konkurransen om arealer i kystsonen er således en pådriver for utviklingen. Imidlertid medfører
bruken av mer eksponerte arealer større risiko for uhell og havari, med konsekvenser for miljøet i
form av rømt oppdrettsfisk. Rsikostyring og beredskap er nøkkelbegreper i Fiskeridirektoratets
arbeid for å bidra til en bærekraftig og lønnsom akvakulturnæring. Kontroll og tilsyn med
etterlevelsen av akvakulturlovgivningen er et sentralt virkemiddel for å nå dette målet.
Bcstremsituasjoner er imidlertid ikke mulig å gardere seg mot fullt og helt. Det vil derfor fortsatt være
behov for en statlig naturskadeordning som supplement til privat forsikring. V støtter således
forslaget om en ny lov med videreføring av reglenefor naturskadeerstatning.

Økt tilgengelighet og forutberegnelighet er honnørord for alt regelverksarbeid. Det er derfor gledelig
at 9F har hatt dette for øye i sitt arbeid. likeens er det bra at ulovfestede regler fra forvaltnings- og
rettspraksis foreslås lovfestet og at det er lagt vekt på å tydeliggj øre den enkeltes og kommunens
ansvar for å hindre og begrense naturskade.

aFønsker å erstatte dagens ordning med lensmannsskjønn med en ren forvaltningsmodell, dvs. at
aFselv som sentralt, nasjonalt forvaltningsorgan ved små og ukompliserte skader skal fastsette
taksten, avgjøre om det er naturskade og foreta utmåling i en og samme sak. For større og!eller mer

kompliserte naturskadesaker ønsker 9Få innhente en takst som supplement til egenoppgaven.
Fylkesmannen får i oppgave å bistå ved oppnevning av kyndige takstmenn der dette er nødvendig.

Forslaget stiller etter vår oppfatning større krav til brukerne ved at skadelidte selv må skaffe til veie
all dokumentasjon.  Veiledningsbehovet vil øke,  noe som vil være en utfordring for forvaltningen.
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Samtidig innebærer forslaget bortfall av lokalt skjønn og en mer regelorientert og sentralisert
saksbehandling. Vi er ikke sikker på at forslaget alt i alt medfører den forventede forenkling verken
for saksbehandlingen eller sett i et brukerperspektiv. En alternativ modell basert på lokalkunnskap og
nærhet til brukerne ville etter vår oppfatning vavre å foretrekke.

e hilse

ar Sandbæk
sek jonssjef
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