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Høringssvar – forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til 
miljøteknologiformål 
 
Vest-Finnmark Kystfiskarlag (VFK) viser til høringsbrev fra Nærings og fiskeridepartementet 
om forslag til ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser i sjø til akvakultur. 

Havbruk har lenge vært en trusselfaktor mot konvensjonelt fiskeri og mest sannsynlig og en 
trussel for Atlanterhavslaksen i vill tilstand. Utfordringer på bruk av sjøarealer er også et 
stadig tilbakevendende problem. 

Fiskeri og bærekraftig forvaltning blir underordnet disse sterke kreftene og må stadig vike til 
fordel for nye lokaliteter. 

Havbruksnæringen har hatt en enorm ekspansjon de siste år, dessverre så ekspanderer 
næringen så raskt at det ikke er tid eller vilje til å kartlegge konsekvensene for viltlevende fisk 
og bunndyr samt tap denne utviklingen på fører fiskerinæringen i kystsonen.                                                                        
For havbruksnæringen er bærekraft ensbetydende med utvidet volum og produksjon.    

VFK etterlyser en mer bærekraftig forvaltning som ivaretar miljø og fiskevelferd også utafor 
mærene (bunndyr og villfisk). 

VFK opplever stadig at enkelte aktører i næringen ikke tar innover seg at bruk av dagens 
teknologi i stort monn har negativ innvirkning på miljø, stadig må anlegg flytte pga at 
lokalitetene er forurenset og sykdommer oppstår. Som kjent havner ca 1/3  av utforet kvantum 
direkte på bunn under anleggene som forspill og avføring fra fisken, og omlag det samme som  
oppløste næringsstoffer i vannmassene. 

Det er tidligere gjort forsøk med grønne tillatelser og utviklings tillatelser (havmære 
teknologi) uten at disse kan karakteriseres som mer vellykket, når målekriterier er oppnådd 
helt eller delvis er disse som oftest om gjort fra utviklingskonsesjoner til konvensjonelle 
stedbundet konsesjoner i skjermede fjorder. 

VFK mener ytterligere nye ordninger vil gjøre forvaltningssystemet mer tidkrevende og 
komplisert enn det er i dag, det vil også kreve mere ressurser å forvalte slike ordninger.                                     
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Havbruksnæringen er en næring med god økonomi, det bør heller settes inn ressurser for å 
sørge for at gjeldende lovverk (Akvakulturloven med tilhørende forskrifter) etterleves. Det 
bør være andre incentiver enn nye og større volum som skal være drivkraften i utvikling av 
næringen. Dagens system er en bruk og kast av lokaliteter etter at disse er forurenset og 
ødelagt.     

VFK mener at det må stilles krav om at alle utvidelser og nye lokaliteter bør være av 
innovativ miljømessig art for at vi skal kunne få en forutsigbar og bærekraftig vekst i Norsk 
laks og ørretoppdrett. 

VFK mener at utvikling av miljøteknologi er en selvfølge for at næringen skal kunne 
ekspandere. Havbruksnæringen er i besittelse av mange brakklagte lokaliteter som er uegnet 
til dagens teknologi. På disse lokalitetene må næringen kunne utvikle egnet teknologi som 
tilfredsstiller framtidens krav. Dette for å minimalisere arealkonfliktene og utnytte allerede 
eksisterende lokaliteter. Det bør ikke være et belønningssystem i form av at forsøksanlegg for 
tildelt nye lokaliteter og dernest får disse konvertert til konvensjonelt oppdrett i åpne mærer, 
da er vi likelangt. VFK ønsker miljøteknologi velkommen men dog med andre incentiver en  
økt behov for nye arealer. 

 

Vest-Finnmark Kystfiskarlag 
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