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Høring: Etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i 
produksjonsområdeforskriften 
 
 
Innledning: 
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag til etablering av et eget 
tillatelsesregime for havbruk til havs 
 
Bakgrunn:  
Regjeringen har sagt i sin plattform at de ønsker: 
 

• Utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft 
og sameksistens mellom ulike havnæringer. 
 

Sjømatbedriftenes overordnede syn 
Sjømatbedriftene støtter at det etableres et tillatelsesregime for havbruk til havs som gjelder 
utenfor produksjonsområdene. 
 
Sjømatbedriftene er ening med departementet i at det bør være en begrensning på hvor 
mange utlysningsområder en enkeltaktør kan vinne.  
 
Sjømatbedriftene vil særlig påpeke at det er viktig at det blir laget ordninger som gjør det 
mulig for flest mulig aktører å kunne etablere havbruk til havs. 
 
Sjømatbedriftene mener at aktører som får produksjonsvolum offshore skal være forpliktet 
til å operere disse anleggene fra Norge, kjøpe fôr og smolt fra Norge, samt føre fisken tilbake 
til Norge for slakting.  
 
Yttergrensene for produksjonsområdene 
Sjømatbedriftene noterer seg at yttergrensene trekkes noe nærmere land, dette vil ikke få 
noen reelle konsekvenser for havbruksaktørene, da det i dag ikke foregår 
akvakulturproduksjon utenfor de foreslåtte grensene. 
 



Areal 
Havbruk til havs forutsetter at myndighetene foretar en overordnet vurdering av hvor 
aktiviteten skal foregå, dette fordi det regelverket som gjelder havbruk i mer kystnære 
områder ikke vil komme til anvendelse.   
 
Sjømatbedriftene mener at det er interessant å se på nye prinsipp for planlegging av havbruk 
til havs. At man fra start etablerer blokker, branngater, og knyter produksjon og lokalitets 
MTB tettere sammen tror vi kan være positivt.  
 
Sjømatbedriftene støtter for øvrig også den måten departementet har beskrevet både 
systemet for identifisering og tilrettelegging av areal. Sjømatbedriftene vil særlig peke på at 
det slik også departementet har anført vil være viktig med en prosess som legger til grunn 
stor medvirkning fra relevante interesser og sektormyndigheter. 
 
Tildeling av tillatelser 
Sjømatbedriftene støtter at tillatelser til havs tildeles som alminnelige tillatelser, og ikke 
tillatelser til særlig formål. 
 
For å gjøre prosessen med tildeling av tillatelser mest mulig effektiv og bidra til tidlig 
risikoavlastning for aktører som ønsker å etablere havbruk til havs, oppfordrer 
Sjømatbedriftene til å fremskynde konkurranseprosessen til så tidlig som mulig etter 
beslutningen om hvilke havområder som skal konsekvensvurderes for havbruk til havs. 
Havbruk til havs innebærer betydelig innovasjon og investeringer for aktører som ønsker å 
etablere aktivitet, og et slikt tiltak vil gi bedre visibilitet og dermed muliggjøre investeringer 
og aktivitet tidligere i prosessen. 
 
Sjømatbedriftene bør støtter forslaget om at tillatelser til havs kun kan benyttes på den 
konkrete lokaliteten som fremgår av tillatelsen, altså ikke være adgang til samdrift, 
samlokalisering eller innlemmelse av tillatelsen i felles biomassetak med andre tillatelser. 
 
Biosikkerhet 
Sjømatbedriftene er kjent med at næringsaktører har tatt til orde for at det skal være en 
aktør innenfor hvert utlysningsområde som har hovedansvaret for koordinering av 
produksjonen i området for å sikre god biosikkerhet og bærekraftig drift for området som 
helhet. Sjømatbedriftene støtter en slik tilnærming, så lenge den ikke er til hinder for 
mangfold og øker inngangsbarrierene for havbruk til havs.  
 
Oppsummering og konklusjon 
 
Sjømatbedriftene har ingen merknader utover det som fremkommer ovenfor. 
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