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Høringsuttalelse - Endring av forskrift om tillatelse til akvakultur av
andre arter enn laks ørret og regnbueørret - utvidelse av
virkeområde  -  vannlevende planter

Viser til høringsbrev fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), datert 20.12.2010.

FKD ønsker å endre "Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og
regnbueørret" til også omfatte akvakultur av vannlevende planter. Definisjonen på
vannlevende planter er bl annet makroalger som tang og tare.

Forslaget går ut på å endre forskriftens:

§ IOa slik at: Krav om at søknaden skal inneholde dokumentasjon av at søker har innbetalt et
depositum på kr 2500,- pr omsøkt dekar til sperret konto.

§ 13 slik at:  tillatelsen fastsettes i dekar etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ingen erfaring med slike saker eller hvor mange slik saker det vil
bli. Det som er å bemerke er at slike søknader må ta hensyn til de marine naturtypene som finnes og
som er viktige for det biologiske mangfoldet. Konsekvenser for frittlevende organismer i vannmassene
og på bunnen må være utredet før man setter i gang med større areal for denne type virksomhet.

Når det gjelder endringene i § loa har Fylkesmannen ingen merknader. Er positiv til at det settes av
midler til opprydding ved konkurser. For § 13 er det naturlig at en slik tillatelse gis i dekar.
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