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Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, 
aure og regnbogeaure i sjøvatn 2013

Klif er positive til at fiskerimyndigheten nå stiller strengere krav ved tildeling av nye 
tillatelser for laksefisk, og at næringen styres i retning av å ta i bruk nye tekniske eller 
driftsmessige løsninger som kan være med på å redusere de største miljøutfordringene. 

Forslaget innebærer en vesentlig innskjerping i forhold til tidligere tildelingsrunder. 
Klif mener derfor håndhevelsen av tildelingene er svært viktig, og at etterfølgende 
kontroller er helt avgjørende for at formålet med forslaget ivaretas på en forsvarlig 
måte.

Vi viser til høringsbrev fra Fiskeri- og kystdepartementet datert 4. mars 2013 med forslag 
til forskrift om kapasitetsøkning for laks- og ørretoppdrett i 2013. Forslaget til forskrift 
åpner for adgang til å søke om tildeling av inntil 45 "grønne" tillatelser, 30 av disse vil bli 
tildelt mot innløsning av én eksisterende tillatelse, mens 15 er helt nye tillatelser som kan 
tildeles uten krav om innløsning og uavhengig av regional tilknytning.

Hovedelementet i forslaget er at tildelingen skal stimulere til utvikling av nye tekniske 
eller driftsmessige løsninger for å redusere de største miljøutfordringene i 
akvakulturnæringen med lakselus og rømming av oppdrettslaks. 

Klifs kommentarer til forslaget:
Det fremgår av forslaget at det skal stimulere til teknologiutvikling som legger til rette for 
å redusere miljøutfordringer. Klif er positive til at det nå stilles strengere krav ved 
tildeling av nye tillatelser for laksefisk. 

I tillegg til økt miljøfokus i dette forslaget, er det nytt at en faggruppe bestående av 
medlemmer utnevnt av FKD er forvaltningsorgan for tildelingen. Vi forutsetter at 

Klima- og forurensningsdirektoratet

Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00

Telefaks: 22 67 67 06

E-post: postmottak@klif.no

Internett: www.klif.no



Side 2 av 2

forvaltningsloven gjelder fullt ut, og mener det er helt avgjørende for saksbehandlingen 
hvilke krav som stilles til søknaden når det gjelder opplysninger og undersøkelser.

I 2011 publiserte Klif en rapport (TA-2773) som påviste spredning av to lakselusmidler til 
miljøet i så høye konsentrasjoner at de kunne true krepsdyr som krabber og reker. Vi er 
skeptiske til bruken av alle typer kjemiske lusemidler som kan utgjøre en fare for miljøet, 
og mener bruken av disse må reduseres. Klif er derfor positive til at departementet 
gjennom dette forslaget signaliserer at de vil begrense bruken av kjemiske 
lusebehandlinger og at de ønsker å stimulere til andre tiltak på anleggene som skal bidra 
til mindre lus.

Tilsyn og reaksjoner
Klif er positive til at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet vil føre tilsyn med vilkår i 
tillatelsen og at det skal håndheves ved bruk av sanksjoner og reaksjoner dersom brudd på 
tillatelse avdekkes. Klif mener håndhevelse er helt vesentlig for måloppnåelsen. Vi er 
usikre på hvor etterprøvbare kriteriene er, bl.a. hvor kontrollerbart kriteriet for utslipp av 
egg og bevegelige stadier til vannmiljøet er. 

Vi støtter også forslaget med tilbaketrekking av tillatelse dersom vilkår i tillatelsen ikke 
lar seg gjennomføre eller at de ikke er oppfylt etter "rimelig tid". Hva som er "rimelig tid" 
er likevel uklart, og det vises til at dette skal vurderes av tildelingsmyndigheten. 

Med hilsen

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
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avdelingsdirektør                                                                   seksjonsleder
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