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Høringsuttalelse - Forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert virksomhet i 
Hardangerfjorden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klima- og forurensningsdirektoratet stiller seg i utgangspunktet positive til at 
Fiskeri- og kystdepartementet vil sette et tak på biomasse for produksjon av 
laksefisk i Hardangerfjorden, knyttet til de utfordringer som dagens produksjon av 
laksefisk påfører fjordsystemet. Forslaget vil forhindre en økning i produksjonen i 
Hardangerfjorden, men Klif mener konsekvensene for region Vest som følge av 
forslaget er mangelfullt utredet.

Vi viser til brev av 16. februar 2011 fra Fiskeri og Kystdepartementet om nytt revidert 
forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden fra 
høringen den 18. august 2009. Departementet foreslår å fastsette biomassetaket på en 
annen måte. 

Formålet er å stanse videre oppbygging av produksjonskapasiteten innenfor forskriftens 
virkeområde, som sammen med andre virkemidler i Hardangerfjorden skal føre til at 
presset på ville bestander av laksefisk minker. I høringsbrevet fra FKD er de viktigste 
årsakene til problemene for vill laksefisk i Hardangerfjorden knyttet til lakselus og 
rømming, som var utpekt som hovedproblem også i 2009. FKD viser til den nylig utgitte 
risikorapporten fra HI. 

Det vises for øvrig til en generell omtale av forholdene i Hardangerfjorden som ble 
beskrevet i forrige høringsrunde.  

Klifs kommentarer til forslaget
Klif stiller seg i utgangspunktet positive til at Fiskeri- og kystdepartementet vil fastsette 
særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden knyttet til de 
utfordringer som dagens produksjon av laksefisk påfører fjordsystemet. Videre er Klif 
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positive til at Langenuen nå er tatt inn i forslaget siden den naturlig henger sammen med 
resten av det geografiske området som forskriften dekker, uten å øke biomassetaket.  

Klif er inneforstått med at størrelsen på biomassetaket, fastsatt til 50.000 tonn, ikke er til 
høring. Likevel vil vi påpeke at forslaget gir en marginal reduksjon i den reelle 
produksjonen. Vi stiller spørsmål om biomassetaket vil gi tilstrekkelig virkning sett i lys 
av de utfordringene som næringen står ovenfor. Videre mener vi forslaget vil få betydning 
for allerede klarerte lokaliteter i region Vest, fordi det åpnes for at reduksjonen i 
Hardangerfjorden på 20.000 tonn MTB kan tas ut i økt produksjon utenfor 
avgrensningssonen. Avhengig av det enkelte konserns tillatelser knyttet til allerede 
klarerte lokaliteter utenfor Hardangerfjorden, antar vi forslaget utløser et behov for 
klarering av nye eller utvidelse av eksisterende lokaliteter i region Vest. Det er ikke gitt 
noen omtale av de miljømessige og administrative konsekvensene for region Vest som
følge av forslaget. 

I høringsbrevet åpnes det for forslag fra næringen på hvordan biomassetaket på 50.000 
tonn skal fordeles mellom oppdretterne. Vi mener det er viktig at Fylkesmannen i 
Hordaland får anledning til å uttale seg om fordelingen og utnyttelsen av det regionale 
taket når forslaget foreligger. 

Utover dette har vi ingen kommentarer til forslaget.
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