
Nord - Trøndelag fylkeskommune

Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E - postadresse:

Avdeling for kultur og regional
utvikling Seilmakergata 2 +47 74 11 36 00 postmottak@ntfk.no

Postadresse: 7735 STEINKJER
Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet:
7735 STEINKJER 938 967 091 4410.06.00290 www.ntfk.no

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato
17/07600 - 2 Solveig Skjei

Knudtsen
1 6.1 1.201 7

Høringssvar - Endring av forskrift om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og
regnbueørret - akvakultur av vannlevende planter

Nærings - og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag om at forskrift om
akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret skal gjøres gjeldende for
akvakultur med vannlevende planter. Det foreslås at behandling av akvakulturtillatelse
for vannlevende planter delegeres til fylkeskommunene som blir ko ordinerende
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.

Behandling av søknad om akvakulturtillatelse
Fylkeskommunen er koordinerende myndighet for akvakultursøknader for laks, ørret og
regnbueørret samt andre arter. Fylkeskommunene har derfor god kompetanse på denne
typen søknadsbehandling. Gjennom rollen som koordinerende myndighe t har
fylkeskommunen allerede nær kontakt med næringsaktører, kommuner og
sektormyndigheter. En delegering fra departementet til fylkeskommunene vil bidra til en mer
helhetlig akvakulturforvaltning.

Fylkeskommunen støtter forslaget om at koordineringen og behandlingen av slike søknader
delegeres fra departementet til regionalt folkevalgt nivå.

Ordning med depositum
En ordning med depositum for akvakultur av makroalger på lik linje med den som er fastsatt
for blåskjellanlegg er naturlig. Forlatte anlegg k an utgjøre en fare for ferdsel og bidrar også til
forsøpling av kysten. Det er viktig å sikre at anlegg blir ryddet opp ved behov, både av
hensyn til miljøet og av hensyn til andre brukere av arealet.

Fylkeskommunen støtte r forslaget om at det blir etabl ert ei ordning med depositum ved
e tablering av akvakultur med vannlevende planter . Det er imidlertid viktig at man finner em
god balanse mellom kostnad for opprydding og økonomisk belastning for nye bedrifter.
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Endrede forskriftsbestemmelser 
§4. Krav om akvakulturtillatelse.  
Dagens forskrift, og forslaget til endring slik det står i dag, kan medføre veldig mange 
søknader om dispensasjoner fra § 4 (…) Tillatelse kan gis til: 

a) En bestemt art; 
b) En bestemt lokalitet, og 

(…) 
 
I henhold til gjeldende regelverk kan det gis tillatelse til én bestemt art på én bestemt 
lokalitet. Det gis ofte tillatelser til flere arter på samme lokalitet, men dette krever en søknad 
pr. art som omsøkes. Det kan dispenseres fra dette kravet. Det er Fiskeridirektoratet som 
behandler dispensasjonssøknader. Erfaringsvis tar det ofte svært lang tid å få behandlet 
dispensasjonssøknader. 
 
Alle søknader om tillatelser til makroalger som hittil har blitt behandlet, har omfattet flere 
arter, og i de fleste tilfellene er det gitt én tillatelse med ett registreringsnummer som 
omfatter alle de omsøkte artene.  
 
Rent praktisk er det hensiktsmessig å behandle søknader om alle artene samtidig, og det er 
også enklere og mer oversiktlig når det kommer til registrering i akvakulturregisteret og 
eventuelle endringer på lokaliteten/tillatelsen senere. Det er ikke formålstjenlig for oss, for 
søker eller for tilsynsmyndighetene å forholde seg til en mengde tillatelser pr. lokalitet. 
 
Ved å unnta makroalger fra kravet om kun én art per tillatelse, vil man både redusere 
saksbehandlingstiden og effektivisere ressursbruken i forvaltningen. Vi foreslår derfor et 
unntak fra bestemmelsen i § 4 2.ledd bokstav a) og b) når det gjelder vannlevende 
planter, slik at tillatelse kan gis til flere arter på samme lokalitet og på samme 
tillatelsesdokument. 
 
For øvrig har vi ingen kommentarer til de foreslåtte endringene i forskrift om tillatelse til 
akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Even Ystgård 
Funksjonsleder næring    Solveig Skjei Knudtsen 
       Rådgiver akvakultur 
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Vedlegg:    
 
 
 
         
Likelydende brev sendt til: 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Nærings- og 
fiskeridepartementet 
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