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Høring  -  Forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i
Hardangerfjorden

Det vises til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet av 18. august 2009 angående høring av
forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden.

Kystverket  har følgende  merknader  til forslaget:

Punkt 3.1 - Geo rafisk virkeområde

Her bes det om høringsinstansenes kommentarer til om det geografiske virkeområdet i
forskriftsutkastets § 3 bør utvides slik at det omfatter hele Langenuen og ikke bare den
sydlige delen slik som det foreliggende forslaget går ut på.

Kystverket er positiv til at det settes begrensinger på utbyggingen av akvakulturvirksomhet i
Hardangerfjorden. Kystverket ønsker spesielt å peke på Langenuen som er en viktig
hovedled med mye trafikk. Etter Kystverkets vurdering er dette et område hvor Kystverket
er skeptisk til ytterligere etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, og Kystverket vil
derfor foreslå at Langenuen i sin helhet omfattes av det geografiske virkeområdet i
forskriftsutkastets § 3.

Punkt 3.4 - Brønnbåter o trans ort av fisk

Kystverket mener at det vil være uheldig om Mattilsynet kan fastsette egne farleder for
brønnbåter slik som foreslått i forskriftsutkastets § 9. Kystverket vil påpeke at det ved å
benytte begrepet brønnbåtled virker som om dette er en merket og "påbudt" led for
brønnbåtene. Kystverket er skeptiske til dette og vil påpeke at fastsettelse av en led vil
kreve en nautisk kompetanse, og ikke kan gjøres kun basert ut fra et hensyn til å hindre
smitteoverføring.

Kystverket er imidlertid enig i at det vil være hensiktsmessig at Mattilsynet kan kreve at
brønnbåtene skal ha en minimumsavstand fra akvakulturanleggene, men vil anbefale at
dette gjøres ved at fartøyene gis pålegg om å holde en viss distanse fra anleggene og ikke
ved å pålegge bruk av en viss led/rute. På denne måten vil fartøyene være klar over de
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restriksjonene som foreligger,  og på bakgrunn av dette velge den ruten. som etter en
nautisk vurdering vil være den beste.

Med hilsen

Kirsti Slotsvik E Tormod Lunde
kystdirektør juridisk direktør

Side 2


