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Høring av forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks,
ørret og regnbueørret til særlige formål

Det vises til brev fra FKD av 18. august 2009 angående høring av forslag om nye
bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige
formål.

Akvakulturtillatelser til særlige formål er i dag regulert i kapittel 5 og 6 i
laksetildelningsforskriften, med unntak av tillatelser til fiskepark og slaktemerd. FKD
opplyser at det er behov for en oppdatering og fornyelse av regelverket. Forslaget til
endringer er ifølge FKD en oppfølging av Strategi for en konkurransedyktig norsk
havbruksnæring.

FKD foreslår at dispensasjonsadgangen for undervisningstillatelser fjernes, men at
maksimal tillatt biomasse (MTB) økes fra dagens 130 tonn og fastsettes etter en
konkret vurdering, avgrenset oppad til 780 tonn. Videre foreslår FKD å forskriftsfeste
egne bestemmelser om fiskeparker og avgrense tillatelsene med inntil 2 tonn biomasse.
Det foreslås også å fastsette forskriftshjemmel for tildeling av tillatelser til slaktemerd,
herunder at tillatelsene avgrenses oppad til 780 tonn etter en konkret vurdering. Det
stilles samtidig vilkår om at bare slakterier godkjent av Mattilsynet kan få tillatelse til
slaktemerd og at slaktemerden skal ligge i umiddelbar nærhet av slakteriet. FKD
foreslår at MTB for visningstillatelser fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte
tilfelle med inntil 780 tonn.

FKD foreslår at tillatelser til særlige formål tidsavgrenses til 10 år for
slaktemerd, undervisnings- og visningstillatelser. Det foreslås videre at tillatelser til
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fiskepark tidsavgrenses til 5 år og at man innfører et søknadsgebyr på 3 000 kroner og
en kontroll- og tilsynsavgift på 500 kroner per lokalitet. For andre typer tillatelser til
særlige formål skal det fortsatt betales et søknadsgebyr på 12 000 kroner og en årlig
avgift på 3 500 kroner (5 000 kroner for stamfisktillatelser).

Finansdepartementet har ingen merknader til forslagene.

Me h4lse

i ibåffik e.f.
avdelingsdirektør

v
Turid Mette Nilsen
underdirektør

Side 2


