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Høringsuttalelse – Forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk. 

 

Viser til høringsnotat av 25. september 2014, der departementet foreslår obligatorisk utfisking av 

rømt oppdrettsfisk med grunnlag i prinsippet om at forurenser (havbruksnæringa) betaler. 

 

Norges Kystfiskarlag ser positivt på departementets ønske om å etablere en forpliktende 

sammenslutning (miljøfond) for finansiering av utfiskingstiltak, men er usikre på om forslaget om å 

gjøre finansieringsordningen obligatorisk for alle oppdrettsselskap er riktig vei å gå i påvente av 

bedre merkings- og sporingsmetoder av oppdrettsfisk.  

 

Norges Kystfiskarlag ønsker å fremheve at det er stor forskjell på måten oppdrettsselskap drives på, 

og at det etter vårt syn blir feil å skjære hele oppdrettsnæringa under en kam slik det presenteres i 

notatet.  

 

Mens enkelte anlegg er hyppig plaget med både rømming, lusplager, utslipp og sykdom, drives 

andre anlegg på måter som sjelden kommer i konflikt med hverken villfisknæring eller miljøhensyn, 

nettopp fordi de systematisk jobber med rutiner og tiltak som skal hindre forurensning.  

 

Vi mener at de anleggene som klarer å drive i samsvar med akvakulturloven bør belønnes snarere 

enn å bli straffet gjennom økte avgifter. Samtidig må drift som ikke foregår på en miljømessig 

forsvarlig måte få tydelige konsekvenser for det aktuelle oppdrettsselskap. I alvorlige tilfeller for 

eksempel ved at konsesjoner trekkes tilbake.  

 

Selv om en obligatorisk avgift vil kunne sikre mest mulig like vilkår for overvåkning og utfisking i 

vassdrag som er utsatt for rømt fisk, er vår bekymring at en slik avgift vil kunne fungere som et 

unødvendig hvileskjær i det viktige arbeidet med å utvikle gode merke- og sporingsmetoder og 

gjøre oppdrettsselskapene til passive aktører i dette arbeidet. 

  

Når det gjelder synspunkter til § 8 i utkast til forskrift, mener vi at et fritak for å betale avgift vil 

kunne fremskynde og bidra positivt til arbeidet med å utvikle gode merkingssystem av fisk, 

samtidig som det sender ut et tydelig signal til oppdrettsselskap om at det skal være lønnsomt å sette 

inn tiltak som begrenser forurensing. Ansvarliggjøring av det enkelte oppdrettsselskap vil komme 

både havbruksnæringa og miljøet til gode. 
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