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HØRING - FORSKRIFTSENDRINGER I AKVAKULTURREGELVERKET I 

SAMSVAR MED FORVALTNINGSREFORMEN   

 

Vi viser til høringsbrev datert 29.10.09 med forslag til forskriftsendringer i 

akvakulturregelverket i samsvar med forvaltningsreformen.  

Vedlagt følger vårt forslag til endringer i departementets forslag som Vedlegg 1. Samtlige 

regioner har hatt anledning til å uttale seg, og det er gitt et koordinert innspill som følger som 

Vedlegg 2. Synspunkt fra regionene som ansees relevante er innarbeidet i direktoratets 

høringssvar. 

 

Søknader til behandling i regionene per 01.01.2010 

Fiskeridirektoratet avviser forslaget om at søknader innkommet før 1.01.2010 skal 

ferdigbehandles i Fiskeridirektoratets regioner. Overføringen av oppgaver har så langt 

medført at 8 medarbeidere har sluttet eller søkt permisjon og begynt som saksbehandlere hos 

fylkeskommunene, samtidig som direktoratet har fått budsjettkutt tilsvarende 12,5 årsverk. 

Dette tilsvarer arbeidsmengden som har medgått til tildelingsmyndigheten og som ved 

årsskiftet løftes ut av direktoratets regioner. Således er det gjort en klar overføring av 

tildelingsmyndigheten sammen med ressursene som kreves for å utføre oppgavene som 

myndigheten medfører i forslaget til statsbudsjett for 2010. 

Fiskeridirektoratet kan ikke i en slik situasjon klare å satse på de i budsjettet prioriterte 

tilsynsoppgaver parallelt med ferdigbehandling av søknader, det siste uten ressurser. Ettersom 

fylkeskommunene har fått ressurser og er klare til oppgavene ved årsskiftet, kan vi ikke se 

noen saklige grunner for at ikke søknadsmassen også overføres ved årsskiftet. Dersom 

gjenværende ressurser i regionene skal prioritere ferdigbehandling av søknader, vil dette være 

uforenlig med  satsing på tilsyn, samtidig som det skapes uklarheter samt formelle og 

praktiske komplikasjoner ved at det vil være to parallelle tildelingsmyndigheter.  

Vi viser også til reaksjoner fra fem av regionene på forslaget om ferdigbehandling av 

søknader i regionene i vedlagte uttalelse. Fiskeridirektoratet er enig i disse.    

 

Merknader til de enkelte forskriftsforslag: 

 

Vedrørende forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 

regnbueørret. 

 

Til forslaget under  II viser vi til våre innledende merknader..   
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Vedrørende forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 

(laksetildelingsforskriften) 

Til § 5 andre ledd andre punktum Krav om akvakulturtillatelse. 

Gjeldende bestemmelse om tildeling av tillatelser til akvakultur i ferskvann i innlandsfylkene 

av fylkesmannen, skal som det fremgår av høringsbrevet pkt. 3.2, overføres til 

fylkeskommunene.  I forhold til forslaget til § 8 (og tilsvarende bestemmelser i 

tildelingsforskriften for andre arter § 4 tredje ledd og § 9), antar vi det beror på en 

forglemmelse at bestemmelsen ikke er foreslått opphevet her. § 5 andre ledd andre punktum 

må oppheves for å komme i harmoni med dette.  

 

Til § 17 Utlysing 

Forslaget omfatter ikke endring av denne bestemmelsen slik at Fylkeskommunen skal foreta 

offentlig utlysing av akvakulturtillatelsene. I forslag til forskrift om økning av maksimalt 

tillatt biomasse for tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2010, har 

departementet i forslaget § 3 foreslått at fylkeskommunene skal stå for kunngjøring av 

tilbudet. Selv om disse bestemmelsene ikke nødvendigvis må sammenfalle i ulike forskrifter, 

finner vi det naturlig at fylkeskommunene som skal tildele tillatelser, også som hovedregel 

skal stå for utlysningen. Ettersom også rammene for nye tildelinger fortsatt ligger til 

departementet etter akvakulturloven § 7, kan vi ikke se noen grunner for at Fiskeridirektoratet 

skal forstå utlysningen. Vi foreslår derfor at § 17 endres i tråd med dette.  

 

Til § 37 Melding ved samlokalisering 
Vi finner det som en klar forbedring at foreslåtte endringer i bestemmelsen fastsettes.  

    

 

Til § 39 Gebyr 
Henvisningen til forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet bør 

være korrekt. I denne tildelingsforskriften er det ikke nødvendig at overskriften endres fordi 

bestemmelsen selv bare omtaler gebyr for behandling av søknader. 

 

Til § 41 er det foreslått: Akvakultursøknader som er mottatt av Fiskeridirektoratets 

regionkontor før 1.januar 2010, skal behandles av regionkontorene.  

 

Vi viser til merknader innledningsvis hvor direktoratet ikke finner at en slik ordning er mulig.. 

 

Vedrørende forskrift om endring i Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd 

(havbeiteforskrifta)  

Fiskeridirektoratet viser til vårt endringsforslag til §§ 19 og 27 i oversendelsen datert 18.09.09 

og vil opprettholde disse. I tillegg til det som er sagt der, bemerkes at intensjonen med 

forslagene ikke er å gi fiskeriinteressene en særstilling i avveiningen mot andre interesser. I de 

tilfellene det oppstår konflikt med fiskeriinteresser, vil det kunne være nødvendig å fastsette 

måleplikt eller merking av lokalitet for å muliggjøre en helhetlig forvaltning i et slikt område.  

Vedrørende forskrift om endring av Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert 

virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder  

Til §§ 16 og 18: Vi stiller spørsmål ved om en opprettholdelse av ordlyden i § 18 fremstår 

som uklar når forslaget til § 16 ikke tydeliggjør skillet mellom tildelingsbestemmelser og 



 

3 

tilsynsoppgaver. Det vises til vårt forslag i oversendelsen datert 18.09.09, samt forholdet til 

dispensasjon nedenfor til § 17.    

 

Til § 17 Dispensasjon 

Departementet foreslår at Fylkeskommunene skal kunne dispensere fra bestemmelsene nevnt i 

§ 16 første ledd, med unntak av § 3 første ledd, § 5 og § 6. Unntakene er de samme som er 

unntatt fra Fiskeridirektoratets dispensasjonsmulighet i dag etter gjeldende § 17 første ledd.  

Fiskeridirektoratet har to innvendinger til forslaget: 

1. I forslaget til § 16 første ledd er det gitt myndighet til både Fiskeridirektoratet og 

Fylkeskommunen til å gjennomføre nevnte bestemmelser. Forslaget til § 16 nytt andre ledd 

gir Fiskeridirektoratet tilsynsmyndighet til de samme bestemmelser. Når det ikke tydelig 

skilles mellom oppgavene etter første ledd, levner dette en usikkerhet 

mht.dispensasjonsmyndigheten. Spørsmålet blir om også Fiskeridirektoratet kan eller skal 

kunne dispensere fra § 3 andre og tredje ledd, § 10, § 12 og § 13.(Dvs de bestemmelser som 

ikke er/foreslås unntatt). Vi finner det uryddig at dispensasjonsmyndigheten til de samme 

bestemmelser ligger til to myndigheter.  

2. Vi mener at dispensasjonsmyndigheten for de aktuelle bestemmelsene fortsatt bør ligge 

sentralt i Fiskeridirektoratet. Vi mener dette best sikrer likebehandling. Vurderingene av 

dispensasjon etter eksempelvis § 3 andre og tredje ledd er også nært knyttet til driftsmessige 

hensyn, som Fiskeridirektoratet er best i stand til å forvalte. Dispensasjonshjemmelen er heller 

ikke i dag delegert til regionkontorene.  

Vi mener derfor at § 17 ikke bør endres.   

 

Det er avslutningsvis foreslått også til denne forskriften at søknader som er mottatt av 

Fiskeridirektoratets regionkontor før 1.januar 2010, skal behandles av regionkontorene. Det 

vises til de generelle merknadene til dette innledningsvis. Ettersom denne forskriften ikke er 

en tildelingsforskrift, vil søknader i denne sammenheng, kun være aktuelt for så vidt gjelder 

eventuelle innsendte søknader om dispensasjoner 

 

Vedrørende forskrift om endring av Forskrift om Akvakulturregisteret (A-

registerforskriften).  

Vi har ingen merknader til endringene til denne forskriften.  

 

  

 

Med hilsen 

 

 

Liv Holmefjord 

fiskeridirektør 

 

 

Jens Christian Holm 

           direktør 
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Kopi til:    

Erik Staurset Andresen    

Jakob Bentsen    

Rolf Blikshavn    

Einar Brobakke    

Vidar Baarøy    

Lise Kvinnsland    

Britt Leikvoll    

Hanne Lund    

Anne-Karin Natås    

Veronika Nøstvold    

Anne B. Osland    

Region Finnmark Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Møre og Romsdal Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Nordland Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Troms Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Trøndelag Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Region Vest Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Henrikke Roald    

Ragnar Sandbæk    

Karianne Edtem Thorbjørnsen    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


