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Høringsbrev om endring av forskrift av 22. desember 2004 om akvakultur for 
andre arter enn lask, ørret og regnbueørret -  akvakultur av vannlevende 
planter/makroalger 

Kystverket viser til forsendelse fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 07.09.2017 hvor 
forslag om at forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret skal 
gjøres gjeldende for akvakultur med vannlevende planter ble sendt på høring. I 
høringsbrevet ble det gjort forslag om: 

 
1. Generelle regler for akvakultur i dagens akvakulturregelverk, jf. forskrift av 

22.desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, 
ørret og regnbueørret, vil bli gjeldende også for akvakultur med vannlevende 
planter. 
 

2. Kompetansen til å behandle søknader om akvakulturtillatelse med vannlevende 
planter delegeres til fylkeskommunene. Det innebærer at fylkeskommunene blir 
koordinerende myndighet, slik som for de andre akvakultursøknadene. 
 

3. Det etableres en depositumsordning for etablering av akvakulturvirksomhet med 
vannlevende planter på lik linje som den som er fastsatt for blåskjellanlegg. 
Dette vil være et tiltak for å hindre at eierløse anlegg, som følge av en eventuell 
konkurs, blir stående i sjøen og utgjøre en sikkerhetsmessig risiko for ferdsel på 
sjøen, forurensning og unødvendig båndlegging av areal. 

 
Kystverket vil innledningsvis peke på at vi i forsendelse av 07.03.2017 kom med innspill til 
Samferdselsdepartementet om endringer i ovennevnte forskrift grunnet utfordringer knyttet 
til tareanlegg, og potensielle konsekvenser for sjøtrafikken knyttet til forlatte/eierløse 
anlegg. Videre ble det i nevnte forsendelse pekt på at mange søknader om akvakultur 
knyttet til vannlevende planter omfatter store areal, i mange tilfeller også utover det arealet 
som er nødvendig for det konkrete tiltaket. Innspillene fra Kystverket ble videreformidlet fra 
Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet i forsendelse datert 
31.03.2017. 

Hovedkontoret



 Side 2 

Når det gjelder ovennevnte forslag til endringer i forskrift om akvakultur for andre arter enn 
laks, ørret og regnbueørret stiller Kystverket seg positive til disse. De synspunktene som 
Kystverket tidligere har spilt, jf. ovennevnte brev fra oss til Samferdselsdepartementet, har i 
stor grad blitt tatt med i høringsutkastet. At akvakultur med vannlevende planter inkluderes 
i ovennevnte forskrift, og at myndigheten til å behandle disse sakene delegeres fra 
Nærings- og fiskeridepartementet til fylkeskommunen, vil etter vårt syn være utelukkende 
positivt. Fylkeskommunen er pr. i dag koordinerende myndighet for alle andre søknader om 
akvakultur etter akvakulturloven, og har etter vår vurdering håndtert disse sakene på en 
god måte. At akvakultur med vannlevende planter kommer inn under samme regime sikrer 
en effektiv og koordinert saksbehandling. I tillegg har fylkeskommunen god kompetanse til 
å vurdere de ulike hensynene som gjør seg gjeldende ved søknader om akvakultur. 
Når det gjelder innføring av depositumsordning, tilsvarende eksisterende løsning for 
blåskjellanlegg, er dette som tidligere nevnt fra Kystverket hensiktsmessig ut i fra flere 
synsvinkler. Tilsvarende som ved innføringen av sikkerhetsstillelse for blåskjellanlegg vil 
det samme kravet knyttet til tareanlegg kunne forhindre eierløse/forlatte anlegg i sjø som vil 
være til fare/hinder for sikkerhet og fremkommelighet i sjø. I tillegg vil et slikt krav om 
sikkerhetsstillelse kunne virke dempende på søknader med omfattende arealbeslag som 
ikke står i forhold til arealbehovet for det konkrete tiltaket. 
Når det gjelder nivået på sikkerhetsstillelsen, foreslått til 3000 kroner pr. dekar, har 
Kystverket gjort seg noen erfaringer i forbindelse med opprydding av forlatte anlegg hvor vi 
har fått tildelt ekstraordinære midler til dette formålet. Kostnadene med opprydding har 
variert etter størrelse og type anlegg (bøyeanlegg og røranlegg). I tillegg har tidsaspektet 
spilt inn i forhold til hvilken tilstand anlegget har vært i. Etter vår vurdering synes en 
sikkerhetsstillelse på kroner 3000 pr. dekar å ivareta formålet med garantien som er å sikre 
opprydding i etterkant. 

Med hilsen 
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