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Vedrørende forslag til endring av forskrift om tillatelse til
akvakultur for laks ørret og regnbueørret

Vi viser til høringsbrev av 12.  oktober 2010 fra Fiskeri-  og kystdepartementet,
vedrørende forslag til endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks ørret og
regnbueørret.

Flytting av tillatelser medfører at biomassefordelingen mellom ulike områder endres. Vi
forutsetter at endringene ikke øker men snarere reduserer miljørisiko i de berørte
regionene,  men kan ikke se at det er foreslått føringer i forskriften som sikrer at det
gjøres vurderinger av den samlede belastingen ved flytting av tillatelser mellom
lokaliteter og regioner.

Miljøverndepartementet vil vise til at prinsippene for offentlig beslutningstaking i
naturmangfoldloven §§  8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved offentlig
myndighetsutøvelse som berører naturmangfoldet.  Dette gjelder følgende prinsipper:

• Kunnskapsgrunnlaget (§ 8)
• Føre-var-prinsippet (§ 9)
• Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)
• Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11)
• Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)

Det skal synliggjøres hvordan lovretningslinjene er lagt til grunn, jf.
naturmangfoldloven §  7 annet punktum.  Dette betyr som et minimum at det til
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forskriftsvedtaket må publiseres kommentarer eller lignende slik at bruken av
lovretningslinjene kan kontrolleres og etterprøves. Det er også naturlig at det i en
forskrift som sendes på høring synliggjøres hvordan lovretningslinjene er anvendt.

I tillegg til at prinsippene i naturmangfoldloven skal trekkes inn i vedtak etter annen lov,
er naturmangfoldlovens formål (§ l) og forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 tilleggshensyn
ved fastsetting av nytt regelverk. Det innebærer at nytt regelverk ikke må føre til at
målene ikke kan nås.

Det er sektormyndighetenes ansvar å se til at høringsutkast med påfølgende vedtak er
innenfor reglene i naturmangfoldloven. For at Miljøverndepartementet skal kunne ta
stilling til forskriftsutkastet, må vi kunne vurdere den begrunnelsen som er gjort ut fra
mål og prinsipper i naturmangfoldloven. Høringsnotatet inneholder imidlertid ingen
informasjon om slike vurderinger. På denne bakgrunn ber vi om et møte før det fattes
en beslutning i saken.
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