
 Nrdlad
FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådet

FYLKESTINGSSAK
Saksnummer Utval omite
151/09 Fylkestinget

Journalpost.: 09/29133

Motedato
30.11.2009
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laks, ørret og regnbueørret til særlige formål

Sammendrag

Nordland fylkeskommune har mottatt høringssak fra Fiskeri- og kystdepartementet; Høring av
forslag om nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret til særlige
formål. Høringsfristen er satt til 18.11.2009. Fiskeri- og kystdepartementet har en praksis som tilsier
at det ikke gis utsettelse på satte høringsfrister. Derimot vil alle uttalelser bli tatt hensyn til så lenge
saken er under behandling i departementet. Fylkesrådets innstilling sendes før høringsfristen er
omme. Fylkestingets vedtak ettersendes.

Høringen gjelder:

• Om det er behov for tillatelser til undervisningsformål, herunder spørsmålet om ny
hovedregel for biomasse skal være 780 tonn.

• Hvorvidt det er behov for tillatelser til fiskepark, herunder spørsmålet om maksimal tillatt
biomasse.

• Spørsmålet om bare godkjente slakterier kan få tillatelse til slaktemerd, og om
slaktemerden bør ligge i umiddelbar nærhet av slakteriet.

• Spørsmålet om antallsbegrensning og hvor stor biomasse som skal tillates for
visningstillatelser.

Fylkesrådet vil be Fylkestinget i Nordland om å støtte departementets forslag til løsninger på de
probelmestillinger som her er skissert, b.l.a. å tillate utvidelser av både undervisningskonsesjoner og
visningskonsesj oner.

Bakgrunn

Akvakulturtillatelser til særlige formål er i dag regulert i kapittel 5 og 6 laksetildelingsforskriften,
med unntak av tillatelser til fiskepark og slaktemerder. Fiskeridirektoratet sentralt står for
tildelingen av slike tillatelser.
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Bakgrunnen for at Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidet det nye forslaget er at en har sett
behov for å oppdatere og fornye regelverket. Videre er endringsforslaget en oppfølging av Strategi
for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring.

Problemstilling

Tillatelser til undervisningsformål

Fiskeri- og kystdepartementet erkjenner at det er behov for tillatelser til undervisningsformål. Dette
begrunnes med henvisning til at slike tillatelser er viktige i rekrutteringssammenheng,
og bidrar til relevant og praktisk trening. Således bidrar ordningen til å sikre en stabil og
konkurransedyktig norsk havbruksnæring.

Departementet foreslår som ny hovedregel for biomasse for undervisningstillatelser skal være 780
tonn. Dette til erstatning for dagens hovedregel der slike tillatelser er avgrenset til 130 tonn. I
særlige tilfeller kan det gis dispensasjon. Blant dagens 12 undervisningstillatelser, er det gitt
dispensasjon til 4, 1 på 380 tonn og 3 på 780 tonn. Denne dispensasjonsadgangen foreslås altså
fjernet, og erstattet med hovedregelen om maksimal tillat biomasse for undervisningstillatelser til
inntil 780 tonn.

Tillatelser til fiskepark

Tillatelser til "put and take", eller det som foreslås omtalt som fiskeparker, tildeles i dag med
direkte hjemmel i akvakulturloven og etter delegasjonsbrev av 19. januar 2005. Slike tillatelser
danner grunnlag for en aktivitet som basere seg på fiske i innhegning, merd eller annet avstengt
område. Formålet med tillatelsen er at den skal brukes til rekreasjons- og fritidstilbud, herunder at
publikum skal kunne fiske sin egen mat.

Departementet foreslår å videreføre ordningen med fiskeparker og forskriftsfeste egne
bestemmelser om slike tillatelser, herunder tildelingsvilkåret med krav om at virksomheten skal
tilrettelegges for publikum. Dette begrunnes med henvisning til at slike virksomheter kan ha et
lokalt verdiskapningspotensial, for eksempel innen reiselivsnæringen. Videre foreslår av avgrense
tillatelsene med inntil 2 tonn biomasse.

Slaktemerd

Tillatelser til slaktemerder tildeles i dag med direkte hjemmel i akvakulturloven og etter
delegasjonsbrev av 19. januar 2005. Bakgrunnen for slike tillatelser er at slakteriene har behov for
oppbevaring av slakteklar fisk.

Departementet foreslår å fastsette forskriftshjemmel for tildeling av tillatelse til slaktemerd,
herunder at tillatelsen avgrenses etter en konkret vurdering inntil 780 tonn. Utgangspunktet er at
bare godkjente slakterier kan få slik tillatelse, og at slaktemerden bør ligge i umiddelbar nærhet av
slakteriet.

2

4



Votering:
Komiteinnstillinga vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak:

1. Fylkestinget i Nordland støtter Fisker- og kystdepartementets arbeid med å forenkle,
klarlegge og tilgjengeliggjøre rettstilstanden for tillatelser til særlige formål.

2. Fylkestinget ser behovet for å videreføre ordningen med tillatelser til undervisningsformål
og støtter forslaget om å utvide den totalt tillate biomassen for slike tillatelser til inntil 780
tonn.

3. Fylkestinget støtter forslaget om å videreføre ordningen med fiskeparker.

4. Fylkestinget er enig i at tillatelser til slaktemerder i utgangspunktet bare skal tildeles
godkjente slakterier, og lokaliseres i umiddelbar nærhet av slakteriet.

5. Fylkestinget støtter forslaget om å gi visningstillatelser en total tillatt biomasse på inntil 780
tonn.

Vedlegg DokID

Høring  av forslag om nye bestemmelser 74006
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