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HØRINGSUTTALELSE - NYE BESTEMMELSER OM TORSKEOPPDRETT 
 
Vi viser til høringsbrevet datert 18. august 2009, med forslag til nye bestemmelser om 
torskeoppdrett. 
 
Det foreslås blant annet å endre akvakulturdriftsforskriften § 40 slik at kravet om godkjenning av 
driftsplaner også vil gjelde for oppdrett av torsk. Forslaget samsvarer godt med innspill som 
Fiskeridirektoratet og Mattilsynet i felleskap utarbeidet i prosjektet om forskriftskoordinering.  
 
I høringsnotatet er det angitt at forhold som vil vurderes i forbindelse med godkjenning av 
driftsplan, er: 

- om antall fisk som settes ut, står i forhold til godkjent maksimalt tillatt biomasse 
- om krav til minimum brakkleggingstid vil overholdes  
- om eventuelle planer for flytting av fisk vil innebære en uakseptabel smitterisiko 

 
Mattilsynet ser nå at de forhold som vil vurderes i forbindelse med godkjenning av driftsplan, med 
fordel bør fremgå direkte av forskriften. Vi foreslår derfor et nytt tredje punktum i § 40 sjette ledd 
slik at leddet får følgende ordlyd: 
  

Fiskeridirektoratets regionkontor skal i samråd med Mattilsynet fatte vedtak om godkjenning 
av den del av planen som gjelder det første året. Mattilsynet kan i vedtak nekte godkjenning 
dersom hensynet til fiskehelse i det enkelte akvakulturanlegget eller i et område tilsier det. 
Forhold som vurderes i forbindelse med godkjenning av driftsplan, er blant annet om antall 
fisk som settes ut står i forhold til godkjent maksimalt tillatt biomasse, om krav til minimum 
brakkleggingstid vil overholdes, og om eventuelle planer for flytting av fisk vil innebære en 
uakseptabel smitterisiko.       

 
Selv om det ikke er spesifikt nevnt i høringen, legger Mattilsynet til grunn at de ovennevnte 
forholdene også skal vurderes i forbindelse med godkjenning av driftsplaner for laks, ørret og 
regnbueørret.  
 
Ordlyden i utkast til forskrift om endring av akvakulturdriftsforskriften § 40 tredje ledd første 
punktum ikke er i samsvar med den ajourførte versjonen av forskriften på Lovdata. Der er ordlyden 
som følger: ”Akvakulturanlegg i sjøvann med matfisk og stamfisk skal tømmes og brakklegges i 
minimum 2 måneder etter hver produksjonssyklus”. Bestemmelsen trer riktig nok ikke i kraft for fisk 
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av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret før 1. januar 2010. Vi gjør dere likevel oppmerksom 
på dette slik at det ikke skjer noen utilsiktede endringer ved fastsettelse av endringsforskriften. 
 
Mattilsynet har ingen merknader til øvrige forslag til endringer.  
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