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Høring – forslag om økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret 

(prøveordning) – utkast til forskrift om endring i Forskrift om drift av 

akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) 

 

Vi viser til Fiskeri- og kystdepartementets brev av 18.01.2011 vedrørende forslag om 

endring av § 55 i akvakulturforskriften slik at inntil 20 pst. av produksjonskapasiteten til 

den enkelte settefisktillatelse som en prøveordning kan ha fisk med individvekt opp til 

1000 gram. Etter eksisterende regelverk må all produksjonskapasitet brukes til fisk 

med individvekt opp til 250 gram. I tillegg gis Fiskeri- og kystdepartementet anledning 

til å dispensere for inntil 10 år slik at det i individuelle tilfelle på nærmere vilkår kan 

benyttes hele kapasiteten i settefisktillatelsen til fisk med individvekt opp til 1000 gram. 

Bakgrunnen for forslaget oppgis bl.a. å være at det kan bidra til reduksjon av sykdoms- 

og dødelighetsrisiko ved oppdrett av laksefisk. Fiskene tåler mer når de har en høyere 

vekt ved utsett i sjø.  

 

Gitt at den foreslåtte virksomheten holder seg innenfor miljømessig forsvarlige rammer 

ser Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet positivt på forslaget, da det 

muliggjør utvikling av nye produksjonsformer. For produktutvikling isolert sett kan en i 

og for seg stille spørsmål ved behovet for vektgrenser.  

 

Samtidig savner vi i omtalen av forslaget en nærmere vurdering av om ulik relativ 

knapphet på produksjonsressurser kan virke inn på valg av driftsform i næringen. Det 

foreligger sterke adgangsbegrensninger for oppdrettstillatelser i saltvann. Dersom det  

 

 



Side  2 

 

relativt sett er lettere å få settefisktillatelser vil en kunne få en kunstig vridning i 

etterspørselen etter større settefisk, med tilhørende økt produksjon i anlegg for slike. 

 

Med hilsen 

 

 

Marianne Hauan Molstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Anne Kristine Hage 

 rådgiver 
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