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Høringssvar om endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret 

og regnbueørret - akvakultur med vannlevende planter  

 

Fiskeridirektoratet viser til høringsbrev 7. september 2017 med forslag om at forskrift om 

akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret skal gjøres gjeldende for 

akvakultur med vannlevende planter.  

 

Fiskeridirektoratet er positiv til at vannlevende planter skal omfattes av forskrift om 

akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. Fiskeridirektoratet er videre enig i 

at kompetansen til å behandle søknader om akvakulturtillatelse til vannlevende planter bør 

delegeres til fylkeskommunen og at søknadene dermed blir behandlet på samme måte som 

de andre akvakultursøknadene som er omfattet av forskriften.  

 

Fiskeridirektoratet støtter videre forslaget om at det etableres en depositumordning for 

akvakulturvirksomhet på lik linje som det som er fastsatt for blåskjellanlegg. 

Fiskeridirektoratet stiller seg også bak forslaget om en økning av depositumet til kr. 3 000, 

samt forslaget om at det vil være aktuelt å stille krav om sikkerhetsstillelse for søknader om 

fornyelse av tillatelse.   

 

Pr. i dag mottar Fiskeridirektoratet sporadiske henvendelser vedrørende akvakultur med 

andre arter som bløtdyr, krepsdyr og pigghuder. Sett i et lokalt perspektiv kan utfordinger 

med konkurser og abandonerte anlegg utgjøre et miljøproblem og en omdømmeutfordring 

for næringen. Fiskeridirektoratet stiller derfor i et føre-vâr perspektiv spørsmål ved om all 

akvakultur som innebærer etablering av anlegg med bøyestrekk og/ eller fortøyninger eller 

bunnkultur med faste installasjoner burde vært omfattet av depositumsordningen.  
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Med hilsen 

 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef  

 Karianne Edtem Thorbjørnsen 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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