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Høringsuttale om forslag om økt individvekt for settefisk

Høringsuttale om forslag om økt individvekt for settefisk

Vi viser til høring av 18. januar om forslag om å øke maksimalgrensen for individvekt av fisk fra 
settefiskanlegg. Vi ser at det er fordelaktig at næringen får anledning til å utprøve mer lukkete 
produksjonssystemer, og at dette på lengre sikt kan gi miljøfordeler. Imidlertid vil en ordning der alle 
settefiskanlegg får prøve dette ut, utløse en problematisk stor søknadsmengde til flere etater. DN 
anbefaler at ordningen i første omgang utprøves hos et mindre antall aktører, for å vinne erfaring. Vi 
har følgende merknader til høringsforslaget:

 Forslaget innebærer at totalproduksjon kan økes, ved at konsesjonene i sjø kan utnyttes mer 
effektivt når produksjonstiden reduseres. DN mener det burde vært lagt opp til å redusere 
miljøproblemene næringen skaper. Ved en slik redusert produksjonssyklus i sjø, kan 
brakkleggingstiden forlenges, og derved redusere blant annet lakselusproblemet. 

 Vi vil gjøre oppmerksom på at samtlige anlegg som tar i bruk denne muligheten til å produsere 
større smolt, må søke om ny utslippstillatelse. Det er problematisk at ikke dette signaliseres 
tydeligere i høringsforslaget. En del anlegg har problematiske resipientforhold, og kan derfor 
bli nektet en slik utvidelse av produksjonen, dersom det fører til økte utslipp. Likeledes vil det 
at en får gjennomsnittlig større fisk i merdene føre til økt fôrforbruk og derved økte utslipp 
også ved matfiskanleggene. Også dette kan utløse behov for nye utslippstillatelser.

 Vi forutsetter at den økte smoltstørrelsen i hovedsak skal produseres på sjøvann. De er likevel 
trolig at ferskvannsforbruket vil øke noe, spesielt i den første delen av den ekstra 
vekstperioden i karene. Dersom en slik omlegging i produksjonen vil føre til 
ferskvannsforbruk utover dagens tillatelser, må det søkes til NVE, og saksbehandlingen 
inkluderer også fylkesmannsembetene. Ved en rekke settefiskanlegg er allerede vannuttaket 
fra vassdrag konfliktfylt. 

 Det er i høringsbrevet nevnt at forslaget til prøveordning er vurdert opp mot de prinsipper som 
følger av naturmangfoldlovens §§ 8 til 12. Vi mener at dette ikke er gjort i tilstrekkelig grad, 
slik naturmangfoldloven krever. Det kan blant annet ta tid å skaffe det kunnskapsgrunnlaget 
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om økt påvirkning av resipientene og vannkildene som § 8 omhandler, og som skal legges til 
grunn ved vurdering under § 9 om Føre-var-prinsippet. 

DN vil ut fra det ovenforstående råde til at prøveordningen kun bør gjelde for en del utvalgte selskap 
eller settefiskanlegg, der det kan være mulig å følge dette opp på en vitenskapelig måte, og høste de 
nødvendige erfaringer. En prøveordning som inkluderer alle settefiskanlegg vil utløse et skred av 
søknader til fylkesmennene og andre etater. Dette vil igjen gå utover den øvrige saksbehandlingen av 
akvakultursaker. 

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning
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