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Høring av forslag til tiltak for motvirkning av negative miljøeffekter av 
lakselusbehandling-svar fra Kystverket

Kystverkets hovedkontor viser til forsendelse fra Nærings- og fiskeridepartementet av 
21.06.2016 hvor forslag til nye tiltak rettet mot oppdretter og brønnbåteiere for å beskytte 
miljøet mot negative effekter fra legemidler til behandling mot lakselus sendes på høring. 

Av høringsnotatet går det fram at forslagene gjelder endringer i akvakulturdriftsforskriften 
og transportforskriften, og at tiltakene i hovedsak innebærer krav til hvor tømming av 
behandlingsvann for brønnbåt kan skje, krav knyttet til bruk av kitinsyntesehemmere og 
krav til vurdering av risiko for negative miljøeffekter og risikoreduserende tiltak ved 
behandling mot lakselus.

Fra Kystverket sin side vil vi knytte noen kommentarer til droppsoner og forbudssoner ut fra 
hensyn til sikkerhet og fremkommelighet for sjøtrafikken. I denne sammenheng vil vise til 
farledsnormalen kap. 4 som er en instruks for Kystverkets planlegging, prosjektering og 
vurdering av arealbehov for farleder (http://kystverket.no/Regelverk/Havne--og-
farvannsloven/Farledsnormalen/).

I farledsnormalen pkt. 4.1 uttales det at sjøtrafikkareal er det arealet som Kystverket etter 
en konkret vurdering av den enkelte plan eller søknad, finner at sjøtrafikken har behov for 
til sikker seiling og manøvrering. Innenfor sjøtrafikkarealet skal det normalt ikke åpnes for 
aktiviteter eller installasjoner som hindrer trafikken. Områder til losbording, ankring av 
fartøy, opplagsområder, ventesteder m.m inngår også i sjøtrafikkarealet. I farledsnormalen 
pkt. 4.4 omtales blant annet ankringsområder, losbordingssteder, opplagsområder, 
riggområder og nødhavner.
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Side 2

 
Det bør av hensyn til sikkerhet og fremkommelighet for sjøtrafikken ikke opprettes 
droppsoner i sjøtrafikkareal som er tiltenkt ovennevnte formål. Trafikk fra brønnbåter som 
skal gjennomføre dropp vil kunne virke forstyrrende på den aktivitet som disse områdene 
er avsatt til. Når det gjelder forbudssoner har ikke Kystverket spesielle kommentarer til 
dette utover at slike soner ikke må komme i konflikt med sikkerhet og fremkommelighet i 
farvannet.
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