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Høringssvar - Endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret - akvakultur av vannlevende planter 
Vi viser til brev mottatt 7.9.2017, hvor Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag 
om endringer i forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. 
 
Forslag til endring 
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret også skal gjøres gjeldende for akvakultur med vannlevende planter. 
Det foreslås at behandling av akvakulturtillatelse for vannlevende planter delegeres til 
fylkeskommunene som blir koordinerende myndighet, slik som for de fleste andre akvakultursøknader. 
Det foreslås også å etablere en depositumordning for akvakultur med vannlevende planter lik 
depositumordningen for akvakultur av blåskjell, samt øke beløpet noe. 
 
Fylkeskommunens vurdering 
Akershus fylkeskommune er foreløpig ikke et fylke hvor akvakultur er en del av næringen.  
Akershus har noen få forskningsinstitusjoner som har tillatelser etter akvakulturloven. Vi behandler 
disse i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Nord-Trøndelag fylkeskommune har en 
kompetanse om akvakultur som vi foreløpig ikke har hatt behov for å etablere i Akershus 
fylkeskommune. Akershus fylkeskommune viser derfor til; og støtter, Nord-Trøndelag 
fylkeskommunes vurdering av endringen (vedlagt). 
 
Akershus fylkeskommune mener for øvrig det er viktig å samordne og forenkle forvaltningen til 
beste for næringsutøvere og befolkningen og er derfor positive til at ansvaret samles på det 
regionale nivået.  
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