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Høringssvar til tilleggshøring – forslag til regelverk for å implementere 
havbruksmeldingen - fleksibilitet til å utnytte tillatelser på tvers av 
produksjonsområder  
 
Norges Kystfiskarlag har følgende anmerkninger til tilleggshøring om Forslag til regelverk 
for å implementere havbruksmeldingen - fleksibilitet til å utnytte tillatelser på tvers av 
produksjonsområder.  
 
Norges Kystfiskarlag mener mulighet for flytting av kapasitet mellom produksjonsområder vil 
øke behovet for nye lokaliteter som igjen vil føre til et press for mer areal til oppdrettsformål. 
Dette vil slik vi ser det føre til økte konflikter og utfordringer i kystsonen og en overforbruk 
av areal til oppdrettsnæringen som vil redusere fiskernes muligheter langs kysten. Forslaget 
vil videre skape ytterligere uforutsigbarhet for yrkesfiskere som per dags dato til stadighet 
opplever endringer i kystsoneplaner. Slike endringer, i form av for eksempel dispensasjoner 
for oppdrettsanlegg til å etablere seg i fiskeriområder, har i flere tilfeller og beslaglagt areal til 
fiskere og ødelagt deres driftsmønster.  
 
Norges Kystfiskarlag frykter i likhet med flere miljøorganisasjoner at forslaget vil kunne føre 
til at produksjonen kan komme til å øke i områder der lakselussituasjonen er så alvorlig at 
produksjonen burde vært redusert. Forslaget går dermed direkte på tvers av faglige råd som 
tidligere er gitt fra både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. 
 
Norges Kystfiskarlag støtter seg for øvrig til bekymringene fra blant annet Finnmark 
fylkeskommune hvor de påpeker at det er stadig større behov for etablering av 
smitteforebyggende lokalitetsstrukturer og områdedrift. Dette vil kreve regional og 
interkommunal tilnærming til kystsoneplanlegging, og et bedre og betydelig utvidet 
kunnskapsgrunnlag for slik planlegging enn man har i dag. 
 
Norges Kystfiskarlag støtter også Finnmark fylkeskommune innspill at man med hensyn til 
adgang til utnyttelse av tillatelser i ulike områder, må stå fast ved at slik flytting kun tillates 
fra det produksjonsområdet hvor tillatelsen er hjemmehørende og eventuelt til nærmeste 
tilgrensende produksjonsområde innenfor samme fylke. Slik dagens tillatelser er bundet til 
fylker, må fremtidige nye tillatelser være bundet til det området eller sonen den tilbys i. 
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Norges Kystfiskarlag støtter følgelig ikke forslag til nytt alternativ der alle gis en generell 
anledning til å til å utnytte en tillatelse innenfor tre produksjonsområder som grenser til 
hverandre, inkludert det området tillatelsen er hjemmehørende i. 
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