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Horingssvar på forslag til forskrift om tildeling av Ioyvetiihàvbruk
med laks, orret og regnbueorret i sjøvann 2013

Fylkesmannen i Nordland viser til brev fra Fiskeri og Kystdepartementet av 4.3.2013
om forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og
regnbogeaure i sjøvatn 2013.

Fylkesmannen i Nordland har innspill til forskriftsforslaget når det gjelder tema som
omhandler rømming, påvirkning av lakselus og forurensning.

Romming og Lakselus
Vi vil anbefale at økt produksjon gjennom tildeling av nye konsesjoner styres til de
sjøområdene hvor vi kan forvente relativt små miljøeffekter. Med andre ord at det
ikke blir tildelt ytterligere konsesjoner til de sjøområdene som er viktigst for de
anadrome bestandene, og hvor potensialet for negative miljøeftekter er størst.
Fylkesmannen i Nordland anbefaler derfor at slike vurderinger blir retningsgivende
ved tildeling av nye konsesjoner.

Forurensning
For å sikre en best mulig miljøeffekt av ordningen med grønne konsesjoner, vil vi
anbefale at også andre hensyn enn rømming og lakselus blir vektlagt.

• V Fylkesmannen vil vise til det pågående arbeidet med implementeringen av EU sitt
• •:vanndirektiv i Norge. Tildeling.av konsesjoner til oppdrettere som har sine lokaliteter i

V •• ~områder.som ligger i risiko for åikke oppnå god tilstand bor unngås. Ved å bruke
V V :‘Vann~Nett kan man enkelt få en: oversikt over vannforekomster som er i risiko pga.

forskjellige belastninger. Vivil~anbéfale et samarbeid med enkelte Fylkesmann, for å
unngåiat det blir gitt tillatelser til økt:bppdrettsproduksjon i vannforekomster som står

::..:.~i~fare for å ikke oppnå målene i vannforskriften.
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Fiskeridirektoratet har gjennom Altinn en oversikt over oppdrettere med lokaliteter
som har uakseptabel tilstand under sine anlegg. Denne MOM-B oversikten bor
brukes for å sortere ut søknadsbedrifter med tilstandsklasser 3 eller 4 på sine
lokaliteter. En gjennomgang av de siste års innleverte MOM-B undersøkelser vil
være en egna metode for å finne ut om oppdrettere driver godt på sine lokaliteter. En
tildeling til oppdrettere som driver med tilstandsklassen 3 eller dårligere vil gi et
uheldig signal i forhold til fokuset man har pa grønne konsesjoner.
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