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SAKSPROTOKOLL 

Høyringsnotat av 12. juni 2015 - Forslag om å opne for tildeling av 
løyve til akvakultur til utviklingsformål 

 

Arkivsak-dok. 201509318 
Saksbehandler Guri Stuevold 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 2011-2015 19.08.2015 218/15 

 
 

 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
1. Fylkesutvalget viser til høringsnotat av 12. juni 2015 fra Nærings- og fiskeridepartementet 

angående forslag om å åpne for tildeling av tillatelser til akvakultur til utviklingsformål og 
til høringsuttalelse datert 29.06.2015 fra Sjømat Norge angående saken.  

 
2. Ny teknologi og nye driftsformer kan være viktige bidrag for å imøtekomme næringas 

utfordringer både når det gjelder bærekraft og knapphet på tilgjengelig areal. 
Fylkesutvalget er derfor enig i at det er behov for en ny type særlige tillatelser som kan 
bidra til å legge til rette for teknologiutvikling og videreføring av nye driftsformer innenfor 
laksenæringa, og håper at en ordning med utviklingstillatelser kan være på plass så raskt 
som mulig. 

3. Fylkesutvalget viser for øvrig til høringsuttalelse datert 29.06.2015 fra Sjømat Norge og 
støtter alle kommentarer, forslag og synspunkter i uttalelsen. 

 
 
 
 
 
 
Fylkesutvalget 2011-2015 har behandlet saken i møte 19.08.2015 sak 218/15 
 
Protokoll 
 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak 
1. Fylkesutvalget viser til høringsnotat av 12. juni 2015 fra Nærings- og 

fiskeridepartementet angående forslag om å åpne for tildeling av tillatelser til 
akvakultur til utviklingsformål og til høringsuttalelse datert 29.06.2015 fra Sjømat 
Norge angående saken.  
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2. Ny teknologi og nye driftsformer kan være viktige bidrag for å imøtekomme næringas 
utfordringer både når det gjelder bærekraft og knapphet på tilgjengelig areal. 
Fylkesutvalget er derfor enig i at det er behov for en ny type særlige tillatelser som 
kan bidra til å legge til rette for teknologiutvikling og videreføring av nye driftsformer 
innenfor laksenæringa, og håper at en ordning med utviklingstillatelser kan være på 
plass så raskt som mulig. 

3. Fylkesutvalget viser for øvrig til høringsuttalelse datert 29.06.2015 fra Sjømat Norge 
og støtter alle kommentarer, forslag og synspunkter i uttalelsen. 
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