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Vedrørende forslag om endring i forskrift om tillatelse til
akvakultur av andre arter enn laks ørret og regnbueørret -  utvidelse
av virkeområde (vannlevende planter)

Miljøverndepartementet viser til høringsbrev av 20. desember 2010 fra Fiskeri- og
kystdepartementet hvor det foreslås utvidelse av virkeområde i forskrift om tillatelse til
akvakultur av andre arter enn laks ørret og regnbueørret til også å omfatte akvakultur
av vannlevende planter.

Miljøverndepartementet er i utgangspunktet positiv til at krav til tillatelse for å drive
akvakultur av vannlevende planter (inklusive tang og tare) hjemles i forskrift om
tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. På denne måten
kan det sikres saksbehandlingsprosedyrer som bedre ivaretar behovet for blant annet å
vurdere miljøkonsekvenser av omsøkte tillatelser. Herunder om det kreves
utslippstillatelse etter forurensningsloven. Økt behov for saksbehandling vil samtidig
utgjøre en kapasitetsmessig utfordring for fylkesmennene og trolig også for andre
etater. Dette vil i så fall kunne gå på bekostning av den øvrige saksbehandlingen i
akvakultursaker. Miljøverndepartementet mener at de økonomiske og administrative
konsekvensene av forslaget ikke er godt nok utredet.

I høringsbrevet vises det til at forslaget kan bidra til økt innovasjon og større pågang av
søknader av denne typen. Miljøverndepartementet merker seg at Fiskeri- og
kystdepartementet peker på at det er uklart hvilke miljøkonsekvenser slik akvakultur
kan skape. I denne forbindelse antydes det både på mulige positive effekter som økt
nedbryting av næringssalter, men også på mulige negative effekter med hensyn til
spredningsrisiko som slik produksjon kan medføre. Etter vårt syn er
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miljøkonsekvensene av forslaget ikke utredet eller vurdert på en tilfredsstillende måte.
Kunnskapen om miljøeffekter av akvakultur med vannlevende planter er mangelfull.
Avhengig av lokalisering og miljøtilstand i resipienten kan det tenkes at akvakultur av
vannlevende planter kan ha en positiv innvirkning på vannkvaliteten. Det kan imidlertid
ikke utelukkes negative effekter på naturmangfoldet. Vi minner også i denne saken om
at offentlige beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet skal vurderes i lys av
prinsippene som følger av naturmangfoldloven § 7, jf. §§ 8 til 12. Vurderingene i
høringsbrevet tilfredsstiller ikke disse kravene.

Dersom det ikke eksisterer tilfredsstillende kunnskap om mulige miljøeffekter av
denne typen akvakultur forutsetter vi at føre-var-prinsippet, jf naturmangfoldloven § 9,
legges til grunn. Dette innebærer etter vår vurdering at tildelingsmyndigheten som et
generelt utgangspunkt ikke bør gi tillatelse slik akvakultur. Som et alternativ til dette
anbefaler vi i at det iverksettes forsknings og utredningsarbeid som kan bidra til å
klargjøre mulige miljøkonsekvenser. Slikt utredningsarbeid kan for eksempel
gjennomføres innenfor en begrenset prøveordning hvor miljøeffektene kan vurderes
nærmere.

Miljøverndepartementet kan på denne bakgrunn ikke ta endelig stilling til forslaget slik
det nå foreligger. Vi forutsetter at det gjøres en ny og fullstendig vurdering av saken jf
naturmangfoldloven § 7 og §§ 8-12, hvor vurderingene og vektleggingen av de ulike
sidene av saken framgår.

Vi forutsetter at Fiskeri- og kystdepartementet har en nærmere prosess med
Miljøverndepartementet før det fattes en beslutning i saken.
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