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Tilbakemelding på utkast til forskrift om tildeling av grønne
konsesjoner

Vi viser til oversendelse datert 04.03.2013 angående høring på forslag til "Forskrift om
tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2013".

Forslagets mål er å stimulere til utvikling av nye teknologiske- og driftsmessige løsninger
som legges til rette for å redusere miljøutfordringene i næringen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har lest høringsforslaget og har følgende tilbakemelding på
enkelte av punktene.

Tallet å konses'oner
For å spre muligheten til flere tekniske løsninger samt andre mer driftsmessige/biologiske
løsninger på rømming og utslipp av lus, mener vi at det bør det settes et tak på hvor mange
konsesjoner hver søker kan tildeles. Nye tekniske løsninger/driftsmessig og biologiske
løsninger på den grønne konsesjon kan spre seg til hele organisasjonen, avhengig av hvordan
den nye konsesjonen blir innlemmet i driften.

Kriterium —rømmin
Fylkesmannen er fornøyd med at forslaget inneholder ikke bare teknologiske løsninger på
rømming, men også tar med at fisken i anlegget har en slik egenskap at konsekvensene blir
mindre enn ved rømming med dagens typiske oppdrettsfisk. Det at bruk av steril fisk også kan
være et kriterium for å få grønn konsesjon, oppfatter vi som et meget positivt tiltak med tanke
på villaksens framtid.

Kriterium —utsli av lus
Når det gjelder utslipp av lus mener Fylkesmannen at det burde stått klarere om bruk av
rensefisk/ andre biologiske metoder var et kriterium for å få tildelt grønn konsesjon. Forslaget
inneholder kun antall lus pr fisk samt vilkår at det kan brukes maksimalt tre medikamentelle
behandlinger pr generasjon.
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Bruken av rensefisk evt andre biologiske metoder, er en driftsmetode der medikamentelle
behandlinger ikke er nødvendig. Utslipp av kjemikalier medfører fare for påvirkning av det
biologiske mangfoldet i havet, og vi vet ikke nok om alle legemidlenes påvirkning på
omgivelsene.

Fylkesmannen hadde håpet at bruk av kjemiske stoffer ikke skulle vært tillatt på grønne
konsesjoner. Dette for å spare miljøet rundt anleggene samt utfordre næringen til å bruke
biologiske /driftsmessige metoder for å hindre utslipp av lus i vannmassene.

Med hilsen

Anne Sundet Tangen (e.f.)
Ass. miljøverndirektør

May Brit Myrholt Gorseth
Rådgiver
Miljøvernavdelingen
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