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Nye bestemmelser om torskeoppdrett – høringsuttalelse 
 
Det vises til deres høringsnotat av 18. august d.å. 
 
Norges Kystfiskarlag støtter de fremsatte forslagene om forskriftsendringene som omhandler 
følgende: 

- endring av tildelingsprosedyrene for tillatelse til oppdrett av marin fisk 
- forskriftsfesting av gjeldende praksis om ikke å tillate torskeoppdrett i 

gyteområder for villtorsk 
- krav om godkjente driftsplaner også for torskeoppdrettsanlegg 
- krav til kontroll med nøter 
- krav til overvåkingsfiske rundt torskeoppdrettsanlegg 

 
Norges Kystfiskarlag mener at inndragelser av konsesjoner må bli konsekvensen ved endring 
av tildelingsprosedyrene for tillatelse til opprett av marin fisk, og forskriftsfesting av 
gjeldende praksis om ikke å tillate torskeoppdrett i gyteområder for villtorsk. Det vises i den 
forbindelse til at regjeringen i sin politiske plattform 2009-2013 har slått fast at det ikke skal 
tillates torskeoppdrett i gyteområder for villtorsk. Dette regelverket må videre praktiseres 
strengt og omfatte alle områder der det forekommer gyting. 
Videre ser organisasjonen positivt på at kravet om godkjenning av driftsplaner også skal 
gjelde for oppdrett av torsk, slik som det er for oppdrett av andre fiskeslag. Krav til kontroll 
med nøter samt til overvåkingsfiske rundt torskeoppdrettsanlegg støttes også av Norges 
Kystfiskarlag.  
 
Det er så langt tildelt om lag 500 konsesjoner for torskeoppdrett i Norge. Dette er delvis som 
et resultat av løpende tildeling av konsesjoner. I dag produseres det rundt 20.000 tonn 
oppdrettstorsk, selv om det er usikkerhet knyttet til miljøutfordringer, kunnskapsbehov, 
veivalg, tempo m.v. 
Antallet oppdrettskonsesjoner har økt år for år og presset på mange fjordområder har økt 
parallelt med dette. Norges Kystfiskarlag mottar stadig flere henvendelser som går på konflikt 
mellom oppdrett og utøvelse av tradisjonelt fiskeri og andre bruksområder. Dette gjelder i 
forhold til tap av tradisjonelle fiskeplasser, forurensning av fjordområder, kvalitetsforringelse 
på villfanget fisk, samt press på viktige gyteområder og nedgang i lokale bestander.  
 
Norges Kystfiskarlag har tidligere krevd at det må gjennomføres en snarlig og helhetlig 
konsekvensanalyse av virkningen av oppdrett i norske fjordområder. En slik 
konsekvensanalyse må ha som formål å avklare hvorvidt det er ønskelig og formålstjenelig å 
fortsette å øke på med nye konsesjoner, samt klarlegge hvor smertegrensen går i forhold til 
antall konsesjoner i et område – både i forhold til miljø og andre bruksinteresser. Det vises i 



den forbindelse til vår høringsuttalelse av 16. november 2009 vedr. forslag til forskrift om 
særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden. 
 
 
 
 
For øvrig vises det til følgende landsstyrevedtak i Norges Kystfiskarlag av 7. mai 2009 
om torskeoppdrett: 
 

• Norges kystfiskarlag er i mot at torskeoppdrett blir fremstilt som den nye store 
vekstnæringen langs kysten. Norske politikere må ta hensyn til norsk fiskerinæring når 
strategien for kysten utformes. 

 
• Norges Kystfiskarlag krever stans i tildelingen av nye oppdrettskonsesjoner, og 

etterlyser en snarlig avklaring fra norske myndigheter i forhold til hvilken rolle 
torskeoppdrett skal ha i fremtiden. 

 
• Norges Kystfiskarlag kan ikke akseptere at offentlige midler blir brukt til å subsidiere 

en konkurrent til torskefiskeriene. Økt volum av torskeoppdrett betyr redusert 
markedspris for norsk villfanget torsk. For hvert kilo oppdrettstorsk som går ut på 
markedet reduseres kystfiskernes muligheter til å få levert sin fangst. Norges 
Kystfiskarlag kan ikke akseptere at etablerte næringsutøvere innen kystfiskeriene skal 
utkonkurreres av oppdrettstorsk ved hjelp av statlige midler, og ser dette som et klart 
brudd på internasjonale konkurranseregler  

 
• Norges Kystfiskarlag krever at rømmingstallene reduseres. Det kan ikke aksepteres at 

så store mengder oppdrettstorsk får blande seg med de lokale bestandene. Selskap som 
ikke får kontroll på rømmingen må få sine konsesjoner inndratt. 

 
• Norges Kystfiskarlag vil oppfordre til at mulighetene som ligger innenfor 

levendefangst og oppforing/lagring av torsk i sterkere grad fokuseres som et alternativ 
til oppdrett, og at regelverket i sterkere grad legge til rette for denne typen virksomhet. 

 
 
Det påpekes at 2-årsregelen i forhold til tilbaketrekking av passive konsesjoner må overholdes 
og håndheves. 
 
Norges Kystfiskarlag har merket seg at fra 1. januar 2010 skal saksbehandlingen knyttet til 
tildelinger av tillatelser og klarering av lokaliteter overføres fra Fiskeridirektoratets 
regionkontorer til fylkeskommunene som et ledd i forvaltningsreformen. 
Dette mener organisasjonen er svært uheldig, siden den beste kompetansen for dette arbeidet 
ligger nettopp hos Fiskeridirektoratet regionalt. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Kystfiskarlag 
 
 
Hilde Rødås Johnsen 
Daglig leder        Bente Myklebust 

Saksbehandler 


