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Høringsuttalelse: Forslag om endring i Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre 
arter enn laks, ørret og regnbueørret - utvidelse av virkeområde - vannlevende planter 
 
 Det vises til brev fra Fiskeri- og Kystdepartementet (deres ref. 201000876): Forslag 
om endring i Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret - utvidelse av virkeområde - vannlevende planter. 
 Havforskningsinstituttet foreslår at ordlyden i forskriftsutkastet § 3 definisjoner 
m) endres fra ”Vannlevende planter: flercellede vannlevende organismer, der cellene har kjerne og 
organeller, organismer uten sansesystemer eller frivillig bevegelse, og når de er utvokst 
har røtter stamme og blader. Herunder makroalger som tang og tare.” til ”Vannlevende planter: 
Flercellede vannlevende organismer med fotosyntese. Herunder makroalger.”. Dette for å gjøre 
definisjonen enklere, og for ikke å ekskludere makroalgearter som ikke er ”tang og tare”, og 
som ikke er inndelt i ”røtter, stamme og blader”. 
 Havforskningsinstituttet vil også poengtere at det i de tilfeller en slik 
akvakulturvirksomhet innbefatter kultivering av fremmede arter bør utarbeides særskilte 
retningslinjer basert på en føre var tilnærming, på grunn av risikoen for irreversibel spredning. 
 I tillegg så vil Havforskningsinstituttet anbefale at en i hvert enkelt omsøkt tilfelle 
pålegger søker å foreta resipientundersøkelser som harmonerer med tilsvarende retningslinjer 
for annen akvakulturvirksomhet (f.eks blåskjelldyrking), for å dokumentere at aktiviteten ikke 
gir vesentlige negative miljøeffekter. 
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