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Det vises til høringsbrev datert 19.09.2012. Saken har vært forelagt fylkestinget, som i møte 6. 

desember 2012 gjorde følgende vedtak:  

 

Vedtak 

 

Fylkestinget har følgende kommentar til de enkelte punkter:  

 

 Fylkestinget støtter forslaget til et nytt annet ledd til § 10, som stadfester plikten til å drive 

forsvarlig i alle stadier for å unngå at miljøet påføres uakseptable negative følger. 

Fylkestinget støtter også forslaget til endringer i gjeldende regelverk om miljøovervåking 

som sier at krav om nødvendige miljøundersøkelser og dokumentasjon på miljøtilstand skal 

foretas innen lokalitetens resipientområde og ikke kun på selve lokaliteten. 

 

 Fylkestinget stiller seg positivt til forslaget om å innføre hjemmel for krav om gebyr og 

avgifter til finansieringen av miljøovervåkning i regi av det offentlige, og da i første omgang 

innføring av en avgift for å finansiere myndighetenes overvåking av innslaget av rømt 

oppdrettsfisk i et representativt utvalg av norske lakseelver. Fylkestinget er positiv til en 

lovendring som vil gjøre det lettere å plassere ansvar når det gjelder utfisking av rømt 

oppdrettsfisk. Fylkestinget er enig i at næringen må ta et felles ansvar for fjerning av rømt 

oppdrettsfisk, og at fellesansvaret etableres gjennom oppretting av en pool der 

næringsaktørene er pliktig til å delta. 

 

 Fylkestinget støtter i prinsippet innføring av en hjemmel som muliggjør krav til merking av 

akvatiske organismer. Fylkestinget vil likevel presisere at aktuelle merkemetoder først må 

utredes med tanke på dyrevelferd og kostnader.  

 

 Forslaget om innføring av en hjemmel som i form av enkeltvedtak eller forskrift påbyr bruk 

av steril fisk, er etter fylkestingets oppfatning unyansert og dårlig belyst. Fylkestinget mener 

det må gjennomføres mer forskning på dette området, både når det gjelder etikk, dyrevelferd 

og markedsmessige virkninger før det kan være aktuelt å åpne for et slikt forslag. 
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 Fylkestinget mener de minste oppdrettsbedriftene kommer spesielt dårlig ut i forslaget til 

hvordan overtredelsesgebyrets øvre tak skal beregnes. Fylkestinget vil anmode om mer 

differensierte gebyrgrenser som bedre tar hensyn til bedriftenes størrelsesvariasjon. Gruppen 

1-9 tillatelser bør derfor deles inn i flere grupper, slik at belastningen for eventuelle gebyrer 

blir mer rettferdig fordelt.  

 

 Fylkestinget er uenige i proposisjonens påstand at det er en direkte sammenheng mellom en 

produksjons størrelse og uønskede miljø- og markedsmessige konsekvenser. Fylkestinget vil 

i denne sammenheng vise til fylkestingets uttalelse i sak 94/2011; «Høring - Effektiv og 

bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen - arealutvalgets innstilling». 

 

 

Saksforelegg med fylkesrådets vurderinger er vedlagt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Janitha Ormøy Singdahlsen  
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