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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 Fiskeri- og kystdepartementet av 18. august 2008 angående høring av
forslag til nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til
særlige formål.

Kystverket  har følgende merknader til forslaget:

Punkt 1 - Tillatelser til undervisnin sformål

Kystverket er enig med departementet om at biomasseøkningen fra maksimalt tillatt
biomasse fra 130 tonn til 780 tonn kan bidra til bedre sammenheng mellom biomassen og
driftsmodellen slik at øvings- og læringsarenaene som brukes blir optimale. For å oppnå
bærekraftig og forsvarlig havbruk må undervisning av nytt personell foregå under mest
mulig realistiske forhold. Det er derfor av stor betydning at undervisningen legger vekt på
håndtering av realistiske mengder fisk. Dette påpekes spesielt i lys av dagens
miljøutfordringer med rømming og lakselus.

Punkt 2 - Tillatelser til fiske ark " ut and take"

Kystverket støtter forslaget om videreføring av tillatelse til fiskeparker, men påpeker at det
vil kunne være hensiktsmessig å angi en øvre grense for hvor store geografiske områder
som kan omsøkes til dette formålet. Det pekes i denne sammenheng på forholdet til annen
bruk av sjøarealene og effektiv saksbehandling.

Punkt 3 - Slaktemerd

I forhold til spørsmålet om slaktemerder bør ligge i umiddelbar nærhet til slakteriet, er
Kystverket av den oppfatning at forslaget om umiddelbar nærhet bør beholdes. Sleping av
merder er risikofylt både med hensyn til rømming og kan være til hinder for ordinær
skipstrafikk.
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Til unkt 4 - Visnin  stillatelser o  til unkt 5 - Tidsav rensnin o eb r.
Kystverket har ingen kommentarer.

Med hilsen

Kirsti Slotsvik Tormod Lunde
kystdirektør juridisk  direktør
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