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Høringsuttalelse -  Forslag  til endring  av akvakulturdriftsforskriften - Økt
individvekt for settefisk

Viser til brev  fra Fiskeri-  og kystdepartementet,  datert 18.1.2011,  Høring av forslag om økt
individvekt for settefisk  av laks, ørret og regnbueørret (prøveordning) - utkast til forskrift om
endring i Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)

Bakgrunn

Det følger av akvakulturdriftsforskriften § 55 at settefisk av laks, ørret og regnbueørret ikke
kan ha en individvekt som overstiger 250 gram. Departementet foreslår en prøveordning med
økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret. Prøveordning skal utvide
muligheten til å prøve ut ny teknologi og produksjonsmetoder innenfor de ordinære
settefisktillatelsene.

Bakgrunnen for forslaget om å tillate økt individvekt, og dermed forlenget landfase for
settefisk, er blant annet at dette kan bidra til reduksjon av sykdoms- og dødelighetsrisiko ved
oppdrett av laksefisk.

Oppsummering av forslaget fra Fiskeri-  og kystdepartementet:

1. Økt individvekt tillates for 20 % av settefisktillatelsen. Dette foreslås å gjelde for alle
settefisktillatelser. Departementet antar at en slik generell regulering med et begrenset volum
vil medføre at interesserte aktører kan komme raskt i gang fordi det i utgangspunktet ikke
beherves noen saksbehandling (forutsatt at det ikke vil komme i strid med sektortillatelser).
Departementet ønsker en begrensning, ogforeslår 20 % Dette for at både næring og
forvaltning kan høste erfaringer i en mindre skala. Dette betyr eksempelvis at for en
settefisktillatelse som er avgrenset til 5 mill. stk. kan 1 mill. stk. ha individvekt opp til 1000
gram. Departementet ber særlig om innspill på hvor stor andel av tillatelsen som bør tillates
for økt individvekt, og om det er andre hensiktsmessige måter å avgrense en begrenset åpning
for økt individvekt. Videre vil vi presisere at ordningen som følger av forskriftsforslagets
første ledd, andre setning, er tenkt som en integrert del av settefiskanlegget, dvs, at det ikke er
ment å åpne for at 20 prosentdelen av en settefisktillatelse skal kunne samlokaliseres med
andre 20 prosentdeler tilhørende andre settefisktillatelser. De som vil prøve ut i større skala
må gjøre det etter andre ledd, se nedenfor.

2. I andre ledd åpnes det for at Fiskeridirektoratet kan dispensere fra første ledd i tilfeller hvor
formålet er å prøve ut nye produksjonsmetoder. Dette vil kunne innebære at inntil hele
produksjonen av settefisk innenfor tillatelsen kan ha en individvekt på inntil 1000 gram.
Adgangen til å dispensere er i utgangspunktet vid, men direktoratet kan blant annet sette
vilkår om at kunnskap eksempelvis om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, fiskehelse og
fiskevelferd skal deles slik at det kan komme hele akvakulturnæringen til gode. Det er lagt opp
til at dispensasjoner gis etter samme prinsipp som i laksetildelingsforskriften§ 23.
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Merknader fra Fylkesmannen i Rogaland

Forslaget om å øke rammen for settefiskens individvekt vil kunne bidra til økt biomasse på
settefiskanleggene. Med mindre anleggene øker sin rensing av utslippene vil den foreslåtte
produksjonsendringen bidra til økte utslipp fra settefiskanleggene.

Fiskeri- og kystdepartementet forutsetter i sitt forslag at økt individvekt for settefisk kan
gjennomføres innenfor rammen av den gitte utslippstillatelsen fra fylkesmannen, evt. at det
innhentes ny eller utvidet tillatelse hvis nødvendig.

Utslippstillatelsene som er gitt til settefiskanleggene er blant annet utformet på grunnlag av en
omsøkt ramme for antall fisk og en maksimal individvekt jf. akvakulturdriftsforskriften. Hvis
rammen for individvekten endres av fiskerimyndighetene vil også en viktig forutsetning som
lå til grunn for den utslippstillatelsen som er gitt til hvert enkelt anlegg endres.

I forslaget til forskriftsendring har Fiskeri- og kystdepartementet ikke utredet de miljømessige
utfordringene med henhold til økte utslipp fra settefiskanleggene. Det fremgår heller ikke av
høringsbrevet om denne produksjons-/strukturendringen vil medføre økt total produksjon/
biomasse og utslipp fra akvakulturnæringen (sjøanlegg + landanlegg). Vil forslaget medføre
mindre utslipp fra sjøanlegg, eller vil de "nye" utslippene fra landbaserte anlegg komme i
tillegg til eksisterende utslippsmengde fra sjøanlegg? Forslaget som blant annet vil medfører
"flytting" av utslipp fra matfiskanlegg i sjø til landbaserte settefiskanlegg kan medføre at
utslippene flyttes fra god resipienter til mer sårbar resipienter. Denne miljøutfordringen kan
delvis forebygges ved at de landbaserte anleggene pålegges økte krav til rensing av
utslippene. Dette forutsetter imidlertid at hvert enkelt anlegg får revidert sin utsleppstillatelse.

Fylkesmannen foreslår at Fiskeri- og kystdepartementet utreder konsekvensene av den
foreslåtte produksjonsendringen med hensyn til utslipp. En konkret beregning av utslippene
fra en gitt produksjon med økt individstørrelse vil være et viktig verktøy i sammenheng med
en eventuell revidering av utslippstillatelser til anlegg som ønsker endret produksjonsmetode.

Konklusjon

På bakgrunn av det som fremgår av høringsbrevet mener Fylkesmannen i Rogaland at en
økning av individvekt for settefisk også vil medføre økte utslipp fra hvert enkelt anlegg.
Forslaget kan derfor ikke gjennomføres innenfor rammene av de utslippstillatelsene som er
gitt av Fylkesmannen. En endring av produksjonsform som medfører økte utslipp vil kreve at
det innhentes ny eller utvidet utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Fylkesmannen oppfordrer Fiskeri- og kystdepartementet om å utreder konsekvensene av den
foreslåtte produksjonsendringen med hensyn til utslipp fra settefiskanlegg spesielt og fra
akvakulturnæringen generelt.
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