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Høringssvar - Forskrift om utfisking av rømt oppdrettsfisk 

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementet høring av forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt 

oppdrettsfisk av 25.9.2014.  

NVE mener at man primært bør fokusere på tiltak for å hindre rømninger og utfisking på sjø rett etter en 

rømning. Vi anser allikevel forslaget til forskrift som positivt, og vi har noen konkrete tilbakemeldinger 

på forslaget til forskrift. 

NVE mener at det er at positivt at forskriften fastslår at de som forårsaker den genetiske forurensningen 

betaler for utfisking av oppdrettsfisk i vassdrag. Dette er et viktig prinsipp i det videre arbeidet for å 

hindre rømninger. 

NVE mener derimot at forslaget til forskrift burde være mer konkret. For eksempel står det lite om 

metodikk, hvordan utfisking er tenkt gjennomført og hvilke parametere som vil virke. NVE har som 

vassdragsmyndighet en viss erfaring med ulike tiltak i vassdrag for fjerning av oppdrettsfisk. Det er stor 

forskjell på vassdragene og det er vår erfaring at det er bare i et fåtall av vassdragene det forekommer 

systematisk kontroll av rømt oppdrettsfisk. Forskriften bør derfor være mer konkret i beskrivelsen av 

hvilke tiltak som skal gjøres i ulike situasjoner og ulike typer vassdrag. 

Det fremgår av notatet at hensikten med forskriften er å fjerne rømt oppdrettsfisk. NVE ønsker her å 

bemerke at selv om det er mulig å redusere antallet rømt oppdrettsfisk i elvene, er det sannsynligvis en 

umulig oppgave å fjerne oppdrettslaksen fra et vassdrag uten å i tillegg ta livet av villaks. Organisert 

utfisking av rømt oppdrettsfisk i mange av våre lakseelver kan medføre noen utfordrende 

forvaltningsmessige og privatrettslige konsekvenser. NVE mener derfor at det er viktig at myndighetene 

følger opp forskriften med hvordan dette fisket skal foregå.  

Tilslutt ønsker NVE å bemerket at i utkast til forskriften står det kun når tiltak skal planlegges, ikke 

gjennomføres. NVE mener at forskriften bør være tydeligere på når en skal sette i gang tiltak. 
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