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Høringssvar - Forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser til høringsbrev fra Nærings- og 

fiskeridepartementet (NFD) om forslag til fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk av 

26.09.2014.  

 

 

1. GENERELLE KOMMENTARER 

 

Departementet er av den oppfatning at naturressursene i form av utmark, skog og vann må 

forvaltes slik at bruk og vern balanseres. Bærekraftig naturressursforvaltning er en kilde til 

verdiskaping og bosetting i distriktene. Høsting, næringsutvikling og verdiskaping må baseres 

på et moderne lov- og regelverk, der de samlede ressursene forvaltes i et langsiktig perspektiv 

og der ansvarsdelingen mellom myndigheter er klar. 

 

For svært mange grunneiere med elverett betyr lakseoppgangen i elvene mulighet for å 

opprettholde og utvikle kommersiell fisketurisme. Tall fra 2009 viser en omsetning av 

laksefiske, med tilleggstjenester, til en verdi av om lag 1,2 milliarder kroner. En rapport 

utarbeidet på vegne av LMD anslår at denne omsetningen kan øke til snaue to milliarder 

kroner innen 2020. Laks har med andre ord svært stor næringsmessig betydning. 

 

I Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen, dokument 3:9 (2011.2012) finner vi 

følgende: 

 

”Riksrevisjonen er av den oppfatning at de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen er 

blitt så vidt omfattende at næringen ikke kan sies å ha hatt en tilstrekkelig miljøtilpasset vekst, 

slik Stortinget har forutsatt. Miljøutfordringene i næringen er etter Riksrevisjonens vurdering 
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av et omfang som vil kreve vesentlige endringer i havbruksforvaltningen og måten 

havbruksnæringen blir regulert på. Riksrevisjonen reiser derfor spørsmål om sentrale 

virkemidler som produksjonstak, enkelttillatelser og tilsyn har en innretning som i 

tilstrekkelig grad ivaretar de overordnede miljømålene om bærekraftig vekst i 

havbruksnæringen.” 

 

NFD søker å svare på noen av utfordringene nevnt over gjennom å innføre et forurenser 

betaler prinsipp for havbruksnæringen. Landbruks- og matdepartementet berømmer NFD for 

tiltaket og er prinsipielt enige i denne tilnærmingen. Det er i forskriften lagt opp til et fritak 

for avgiften for innehavere av konsesjon som har merket fisk, og en reduksjon i avgiften for 

innehavere av konsesjon som har steril fisk. Dette vil være et positivt bidrag i målet om å la 

forurenser betale, samt redusere skadeomfanget. Departementet er derimot tvilende til om 

forslaget i seg selv vil virke preventivt med hensyn til å minimere antallet fremtidige 

rømminger. Forebygging bør gå foran avbøtende tiltak etter rømming. Det er viktig å merke 

seg at gjenfangst av rømt oppdrettslaks er svært lav.  

 

Det er i høringsnotatet definert et mål om å styrke arbeidet mot rømming. Etter LMDs 

oppfatning gjøres dette i for liten grad slik forskriften er utformet. Departementet  ser behovet 

for et regelverk som virker mer forebyggende gjennom bl.a. klare fordeler for anlegg som 

hindrer rømming. 

 

 

2. KOMMENTARER TIL DISPOSISJON, OPPBYGGING AV FORSKRIFTEN. 

 

LMDs kommentar: Ingen merknad utover generell kommentar i pkt. 1. 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Frode Lyssandtræ (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Espen Stokke 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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