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Høring av forslag til endringer i produksjonsområdeforskriften 

Sjømat Norge viser til brev datert 17. februar fra Nærings- og fiskeridepartementet med forslag til endringer 

i produksjonsområdeforskriftens bestemmelser om unntak. Organisasjonen er selvfølgelig positive til at 

regelverket gjøres mer presist og konsistent, og har ingen konkrete merknader til de forslag som fremmes i 

høringen.  

Sjømat Norge ønsker å benytte anledningen til å påpeke at presiseringer av regelverket ikke automatisk må 

medføre en skjerpelse for næringen. Unntaksregelverket er allerede svært strengt, og vi ønsker å vise til vårt 

høringssvar i forbindelse med implementeringen av nytt system kapasitetsjusteringer i havbruksnæringen, 

datert 30. juni 2017.  Også den gangen viste vi til at grensen for unntaksgrensen er urimelig strenge, og at vi 

har fått et regelverk for unntak som er komplisert å forvalte etter.  

«Sjømat Norge mener at kravet på maksimalt 0,1 voksne hunnlus er urimelig strengt i forhold til å 

oppfylle kravet til å få unntak fra Handlingsregelen. Det er ingen faglig begrunnelse for at grensen er satt til 

0,1, og selv en grense på 0,2 må oppfattes som svært strengt - både i lys av nivået, statistisk usikkerhet (se figur 

over) og måleusikkerhet. Departement har selv omtalt en grense på 0,2 som «strenge lusekrav» i forbindelse med 

tilbudet om fem prosent kapasitetsvekst. Denne kapasitetsveksten ble gitt i påvente av det ble etablert et system 

for regulering av veksten med bakgrunn av en vurdering av antatt miljøpåvirkning, og grensen ble satt strengt for å 

sikre at risikoen for at tildelingen ikke skulle ha noen negativ effekt skulle være lav. Sjømat Norge mener derfor at 

hvis departementet ønsker å være konsistent i sin argumentasjon så bør også grensen for å få unntak fra 

Handlingsregelen settes til 0,2. 

Vi registrerer at det vil være svært utfordrende for forvaltningen å håndheve unntaksregelen som følge av at 

målingen skjer på lokalitetsnivå, mens reguleringen skal fortas på tillatelsesnivå. Departementet forslag til løsning 

tar utgangspunkt i de tillatelsene som formelt er knyttet til lokalitetene for unntak, men hvor det legges opp til en 

vurdering av Fiskeridirektoratet basert på det som antas å være den faktiske produksjonen. Sjømat Norge er 

skeptisk til den kompleksiteten i beregningene som legges til grunn for beregning for kapasitetsøkning for aktører 

som unntak fra handlingsregelen. De utfordringene som påpekes i høringsnotatet vedr. antall tillatelser som kan 

knyttes til en lokalitet, stor-smolt produksjon, flytting av fisk m.m. er dog reelle. Med det regime departementet 

har lagt opp blir det svært komplisert å forvalte unntaksregelen. Departementet bør se på alternative 

måter å forvalte unntaksregelen som er betydelig mindre komplisert for oppdretteren, og 

forvaltningsmessig mindre ressurskrevende.» 
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