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Akvakultur av vannlevende planter/makroalger - Høring av 
forskriftsendring 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 28.11.2017 17/94 

 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 28.11.2017 sak 17/94 
 
Votering 
 
Fylkesrådmannens tilrådning ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Fylkesutvalgets vedtak 
 
Fylkesutvalget støtter forslag til endringer i forskrift av 22. desember 2004 nr. 1799 om 
tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, herunder at: 
 

a. Fylkeskommunen blir koordinerende myndigheten for tildeling av akvakulturtillatelse 
for vannlevende planter. 
 

b. Det etableres en depositumordning for etablering av akvakulturvirksomhet med 
vannlevende planter på lik linje som den som er fastsatt for blåskjellanlegg. 
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Akvakultur av vannlevende planter/makroalger - Høring av 
forskriftsendring 
 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Fylkesutvalget støtter forslag til endringer i forskrift av 22. desember 2004 nr. 1799 om 
tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, herunder at: 
 

a. Fylkeskommunen blir koordinerende myndigheten for tildeling av akvakulturtillatelse 
for vannlevende planter. 
 

b. Det etableres en depositumordning for etablering av akvakulturvirksomhet med 
vannlevende planter på lik linje som den som er fastsatt for blåskjellanlegg. 
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2. SAMMENDRAG 
 
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om endringer av «forskrift om akvakultur 
for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret» på høring. Det foreslås at forskriften skal 
utvides til også å gjelde akvakultur av vannlevende planter (tang og tare). Det foreslås at 
behandling av akvakulturtillatelse for vannlevende planter delegeres til fylkeskommunene 
som blir koordinerende myndighet, slik som for de fleste andre akvakultursøknader. 
 
Fylkesrådmannen mener at det vil være naturlig at fylkeskommunen får ansvar for 
akvakultursøknadene som gjelder vannlevende planter. Dette vil være i tråd med 
eksisterende oppgaver innen akvakulturforvaltning og også i tråd med «Meld. St. 22 (2015-
2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver». Fylkesrådmannen støtter 
forslaget om en depositumordning for akvakultur med vannlevende planter. Dette for å sikre 
oppryddingsplikten til eier av konsesjonen. 
 
 
3. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt forslag om endringer av «forskrift om akvakultur 
for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret» på høring. Høringen gjelder akvakultur med 
levende planter. Vannlevende planter defineres som «flercellede vannlevende organismer 
med fotosyntese, herunder makroalger». Den mest aktuelle planten for akvakultur er ulike 
arter av tare, men forskriftsendringen gjelder alle typer planter i sjø. 
 
I de siste 3 – 4 årene har interessen for akvakultur av tare vært stor i Norge. Per 10. februar 
2017 har Nærings- og fiskeridepartementet mottatt 56 søknader om makroalger, 37 
søknader er innvilget. I Aust-Agder er det ikke gitt noen tillatelser, men det er gitt tillatelse til 
dyrking av tare på en lokalitet i Lillesand, som del av et større forskningsprosjekt. I Vest-
Agder har selskapet Seeweedproduction AS fått tillatelse til ni ulike arter tare i Flekkefjord 
kommune. 
 
Akvakultur av vannlevende planter omfattes av akvakulturloven, men er ikke omfattet av de 
to tildelingsforskriftene for akvakultur. Per i dag tildeles tillatelse til akvakultur av vannlevende 
planter av Nærings- og fiskeridepartementet. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å inkludere akvakultur med vannlevende planter i 
forskrift av 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, 
ørret og regnbueørret. Gjennom forskriften vil fylkeskommunen bli koordinerende myndighet 
for tildeling av tillatelser, på lik linje som for de fleste andre akvakulturtillatelser. Videre 
foreslås det at forskriften også hjemler krav om sikkerhetsstillelse for opprydding, gjennom et 
depositum på 3 000 kr pr dekar. Det foreslås samtidig at depositumet for 
blåskjellkonsesjoner også økes fra 2 500 kr til 3 000 kr pr dekar. 
 
 
4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 
 
Fylkesrådmannen mener at det vil være naturlig at fylkeskommunen får ansvar for 
akvakultursøknadene som gjelder vannlevende planter. Dette er i tråd med eksisterende 
oppgaver innen akvakultur og også i tråd med «Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte 
regioner – rolle, struktur og oppgaver». 
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I høringsnotatet står det at forslaget kan medføre økt saksbehandlingsmengde hos 
fylkeskommunene. Fylkesrådmannen har mottatt en del henvendelser om taredyrking fra 
interessenter i fylket i de senere årene, men det er vanskelig å vurdere hvilket omfang dette 
kan få fremover. Fylkesrådmannen antar at det vil være større interesse for dyrking av tare 
vest i Vest-Agder, og det kan således bli en betydelig oppgave etter sammenslåingen til ett 
Agder i 2020.  
 
Fylkesrådmannen mener det vil være nødvendig med en depositumsordning ved etablering 
av nye konsesjoner slik at en sikrer opprydding av anlegg og fortøyningsinstallasjoner i sjø 
dersom anlegg går konkurs. Utgangspunktet er at den ansvarlige skal rydde opp etter seg, jf. 
akvakulturloven § 13. 
 
 
5. KONKLUSJON 
 
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget støtter forslaget til endring i forskrift av 22. 
desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret. Fylkesrådmannen mener det er naturlig at denne myndigheten delegeres til 
fylkeskommunene, på lik linje med tildelingsmyndighet for de fleste andre 
akvakultursøknader. Fylkesrådmannen mener også at forskriften må inneholde krav om 
depositumsordning for taredyrking, på lik linje som ordningen for skjelldyrking. 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
forslag om endring i regelverket som gjelder tillatelse t(1) 
 
 
 
 
29.november.2017 
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