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Innretning av havbruksfondet 
 

 
Vi viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet av 10.12.2015 med 

forslag til innretning av havbruksfondet. Høringsforslaget er en oppfølging av 
Meld. St. 16 (2014-2015). 
 

Ordningen slik den er skissert vil være et effektivt virkemiddel overfor 
kommuner og fylkeskommuner for å tilrettelegge større arealer i sjø for 

lakseoppdrett, og vil slik bidra til at målene om produksjonsvekst i 
havbruksnæringen i årene fremover kan oppnås. 
 

Fylkesmannen er bekymret for at en slik ordning uten tilhørende krav til 
kunnskap om naturen, og kvalitetskrav til kommunenes arealplaner i sjø, vil gi 

uønskete virkninger for natur. Vi viser til målene i Meld. St. 14 (2015-2016) 
Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold, om at vår bruk av 
naturen skal være bærekraftig, og at den skal hindre at arter utryddes og 

naturtyper forsvinner. Det skal legges til rette for at kommunene kan øke sin 
kompetanse om naturmangfold. 

 
Også for å sikre en voksende næring er det bred anerkjennelse av at det er 
avgjørende å redusere negativ påvirkning på natur. Innretningen må da tilordnes 

slik at deler av fondet øremerkes kunnskapsinnhenting som grunnlag for 
utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold (eller tilsvarende). Slik det 

er i dag er det få ressurser til basiskartlegging som kan gi kunnskap om natur før 
nye påvirkninger etableres. Dermed står det dårlig til med referanser til 
førtilstand ved etablering av ny næring i et område. En stimulering til effektiv 

etablering av ny næring må også ivareta behovet for kunnskap om natur for å 
kunne overvåke samlet belastning. Dette vil komme både næring og natur til 

gode. 
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Fylkeskommunen er myndighet ved tildeling av lakseoppdrettskonsesjoner. Det 
vil derfor være uheldig å føre midler fra havbruksfondet tilbake til 

Fylkeskommunene. Dette da myndighetsutøvelse og økonomiske incentiver fra 
egne tildelinger av konsesjoner ikke bør koples. Dette kan reise tvil ved 

objektiviteten i myndighetsutøvelsen. 
 
 

 
 

Med hilsen 
 
 

Mari Mogstad Stein-Arne Andreassen   
Assisterende fylkesmann miljøverndirektør  
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