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HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING FOR TILLATELSER 
TIL AKVAKULTUR MED MATFISK I SJØ AV LAKS, ØRRET 
OG REGNBUEØRRET I 2017/2018 
 
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om 
kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 
2017/2018. Basert på Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av 
laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) er det vedtatt at kysten deles 
inn i 13 produksjonsområder. Produksjonskapasiteten i produksjonsområder for akvakultur 
reguleres i samsvar med områdets miljømessige bærekraft. Påvirkningen fra akvakultur på 
miljøet overvåkes etter de til enhver tid gjeldende miljøindikatorene. For denne 
kapasitetsøkningen er det påvirkningen av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på vill 
laksefisk som er miljøindikator.  
Produksjonsområdene blir vurdert etter et «trafikklyssystem». Grønt gir åpning for vekst, 
gult gir ingen vekst mens rød kategori vil medføre reduksjon i produksjonen. Det er 
tidligere besluttet at kapasiteten i de røde områdene ikke skal reduseres i denne runden. 
Det vil bli gitt tilbud om økt produksjonskapasitet i de områdene som settes til grønt, samt 
til de som tilfredsstiller vilkårene for unntak. 
 
Rogaland fylke inngår i tre produksjonsområder. Produksjonsområde 1 som strekker seg 
fra Svenskegrensen til Jæren, Produksjonsområde 2 som omfatter Ryfylke-bassenget og 
Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra. Etter ekspertgruppens rapport om tilstanden i 
produksjonsområdene, sammen med styringsgruppens risikovurdering basert på denne 
rapporten, er disse områdene henholdsvis grønt, gult og rødt. Hovedvekten av produksjon 
av laks, ørret og regnbueørret i Rogaland foregår i Produksjonsområde 2 og helt sør i 
Produksjonsområde 3. Disse er i denne omgang satt i fargekode gult og rødt. Det 
medfører at det ikke blir gitt et generelt tilbud om å øke maksimalt tillatt biomasse per 
tillatelse med 2 % mot innbetaling av et vederlag til staten. Ut fra styringsgruppens 
vurdering av lusepåvirkningen i Produksjonsområde 2 ser vi at det er stor usikkerhet i 
tallene. Det er stort sprik i observerte lusetall på trålfanget smolt som er lave, mens det 
modellerte smittepress for området er høyt. Ryfylkebassenget har hatt en god utvikling i 
forhold til lus og vi mener at Produksjonsområde 2 er blitt strengt vurdert i denne runden. 
I henhold til forskriftens kapittel 3 er det likevel mulig å søke om kapasitetsutvidelse i 
tillatelser knyttet til området etter krav gitt i forskriftens § 12. Rogaland fylkeskommune 



 

 

mener dette er positivt, og det vil være med å stimulere til videre innovasjon og fokus på å 
redusere påvirkningen av lakselus på vill laksefisk. 
 
I høringsforslaget blir fylkeskommunen også tillagt oppgaver i forhold til søknadsprosessen 
og vedtak om utvidelse av maksimal tillatt biomasse på tillatelsene. Fylkeskommunene har 
opparbeidet en bred og god faglig kompetanse innen akvakulturforvaltning og vi ser 
positivt på at nye oppgaver knyttet til dette fagfeltet tillegges oss. Dette er også i tråd med 
overføring av oppgaver til de nye regionene. Vi legger til grunn at fylkeskommunene får 
nødvendig tilgang til driftsplaner og biomasseregister hos Fiskeridirektoratet til dette 
arbeidet. 
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