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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL SÆRSKILTE TILTAK FOR 
AKVAKULTURRELATERT VIRKSOMHET I HARDANGERFJORDEN 
 
Vi viser til høring av 16. februar om forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert virksomhet i 
Hardangerfjorden. Mattilsynet deler departementets vurdering av at det er viktig å stramme inn 
regelverket slik at akvakulturvirksomheten i Hardangerfjorden er bærekraftig i forhold til vill 
laksefisk.  
 
Mattilsynet anser lusesituasjonen i Hardangerfjorden som alvorlig, jf. Havforskningsinstituttets 
risikovurdering. Det er derfor behov for omfattende tiltak for å hindre at viltlevende bestander av 
laksefisk og oppdrettsfisk i området blir utsatt for et uakseptabelt høyt smittepress. Vi er også 
bekymret for at den resistente lusen fra området spres nordover langs kysten til områder som pr 
dags dato synes å ha en mer gunstig situasjon mht resistent lus.  
 
Vi anser den viktigste årsaken til den alvorlige lusesituasjonen i Hardangerfjorden for å være den 
høye biomassen med akvakulturdyr i området. Tiltakene som allerede er iverksatt har hatt en viss 
effekt, men det er mye som gjenstår før lusesituasjonen blir tilfredsstillende. Slik vi ser det vil et tak 
på oppdrettsproduksjonen i området, forutsatt at det settes lavt nok, ha effekt. Imidlertid er det 
viktig å ta med i vurderingen at biomassen også kan reguleres direkte eller indirekte gjennom 
andre tiltak, f.eks brakklegging og områdevis koordinering av drift.  
 
Ut fra den kunnskapen Mattilsynet besitter, anser vi at det foreslåtte produksjonstaket 50 000 tonn 
MTB ikke er tilstrekkelig til å beskytte villfisken. Frysvedtaket fra 2008 ble fattet fordi en ytterligere 
vekst i akvakulturnæringen ikke vil være bærekraftig i forhold til vill laksefisk. Tatt i betraktning at 
den totale produksjonen i 2008 lå på omkring 48 500 tonn MTB, er det vanskelig å argumentere for 
et tak som er 1500 tonn høyere. Basert på data fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynets egne 
erfaringer, er det grunn til å tro at produksjonstaket bør settes vesentlig lavere enn den totale 
produksjonen i 2008 for å ha effekt.  
 
Mattilsynet foreslår at forskriften ikke fastsettes før det foreligger en bedre oversikt over 
eksisterende og planlagte tiltak i Hardangerområdet. I Hardangerfjorden er det iverksatt en rekke 
tiltak for å senke smittepresset av lakselus på villfisk og oppdrettsfisk, deriblant soneforskrift for 
forebygging og bekjempelse, biomassebegrensninger og nye regler for å hindre rømming. Det blir 
også arbeidet regionalt og nasjonalt med revisjon av eksisterende og forslag til nye tiltak. For å 
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oppnå målsetningen om at lakselus ikke skal ha bestandsregulerende effekt på vill laksefisk, må 
tiltakene tilpasses hverandre slik at den totale effekten blir optimal.  
 
For øyeblikket arbeider Mattilsynet med revisjon av soneforskriften i Hardangerfjorden og vi har 
startet en nasjonal gjennomgang av alt luseregelverket for å vurdere og foreslå nødvendige 
endringer. Oppfølgingen av arealutvalgets forslag vil være sentralt i våre vurderinger og vil få 
betydning for hvilke tiltak som skal iverksettes. Det er ikke usannsynlig at resultatet av disse 
arbeidene vil kunne gjøre en forskrift om produksjonstak overflødig.  
 

Konklusjon 
Mattilsynet mener at forskriften ikke bør trå i kraft før behovet er veid opp mot eksisterende og 
andre planlagte tiltak i Hardangerområdet.  Vi er også av den oppfatning at det vitenskapelige 
grunnlaget for å fastsette et biomassetak er for dårlig.  
 
Det er behov for å koordinere tiltakene til de forskjellige etatene for å beskytte vill laksefisk i 
Hardangerfjorden.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Gisken Thoen 
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