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1. INNLEDNING 

Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette på høring forslag til endring av en 

rekke forskrifter. Endringene er hovedsakelig av teknisk karakter, men det foreslås 

også enkelte materielle endringer. Utkast til endringsforskrifter følger vedlagt.  

 

Det bes om at eventuelle merknader er Fiskeri- og kystdepartementet i hende innen 

11. desember 2009. 

 

Merknader kan sendes per post til Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 

0032 Oslo eller per e-post til postmottak@fkd.dep.no. 

 

Liste over adressatene er vedlagt. Vi ber om at instansene selv legger høringsbrevet 

frem for eventuelt interesserte underliggende etater og organ. Høringsforslaget er også 

tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/fkd - under saker på 

høring. 

 

2. BAKGRUNN 

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet fikk i oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet å se 

på både Fiskeridirektoratets og Mattilsynets særforskrifter samt fellesforskrifter som 

regulerer akvakulturnæringen hjemlet i matloven, akvakulturloven eller dyrevernloven. 

Formålet er å rydde opp i begrepsbruk, definisjoner og struktur, slik at forskriftene 

fremstår som mer helhetlige og oversiktlige. I forbindelse med gjennomføring av EUs 

fiskehelsedirektiv i norsk rett i 2008 ble en god del av begrepsbruken i Mattilsynets 
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forskrifter gjennomgått. Det er imidlertid nødvendig med ytterligere opprydding. Som 

eksempel kan nevnes bruken av ordene akvakulturanlegg, lokalitet, installasjon og 

produksjonsenhet i akvakulturdriftsforskriften. Denne begrepsbruken foreslås nå 

harmonisert med de nye definisjonene som ble tatt inn i august 2008. Videre har 

kapittelinndeling og bokstavering eller nummerering blitt justert slik at alle forskriftene 

i så måte fremstår som like. 

 

Langt de fleste av endringene medfører ingen reell endring av forskriftenes 

bestemmelser og saklige innhold. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet fikk også i 

oppdrag å se på behov for materielle endringer i fellesforskriftene som erfaringsmessig 

har vist seg å være nødvendige. Det er derfor utarbeidet forslag til materielle endringer 

i følgende bestemmelser:  

 

Akvakulturdriftsforskriften § 4 bokstav v, tildelingsforskriften for andre arter § 4 (både 

endringen om ”fremmed organisme” og inndelingen i annet ledd), samt 

akvakulturregisterforskriften § 4. Endringene er nærmere beskrevet nedenfor og i 

kommentarene til endringsforslagene, som er vedlagt.  

 

3. NÆRMERE OM ENKELTE AV FORSLAGENE 

3.1 Definisjon av settefisk 

Definisjonen av settefisk i akvakulturdriftsforskriften § 4 bokstav v, foreslås endret slik: 

”Settefisk: rogn, yngel, parr, ellersmolt eller tilsvarende livsstadier som produseres med 

sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon”. 

 

Forslaget medfører at akvakulturanlegg som produserer med sikte på overføring til 

andre anlegg er omfattet. Dette vil få betydning for marine påvekstanlegg i sjø dersom 

de har tillatelse til matfiskproduksjon. For forvaltningen innebærer dette behov for å 

endre tillatelse fra matfisk til settefisk, og for oppdretteren stilles det en del andre krav 

til settefiskproduksjon enn til matfiskproduksjon. Spesielt gjelder dette kravene til 

helsekontroll, hvor anleggene nå vil måtte ha tolv inspeksjoner i året mot tidligere seks. 

 

3.2 Forbud mot utsett av fremmede arter 

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

regnbueørret § 4 første ledd, er det inntatt et forbud mot å gi tillatelse til akvakultur av 

fremmede organismer. I merknadene til tildelingsforskriften er begrepet tolket slik at 

uttrykket ”fremmed organisme” skal forstås som arter som ikke forekommer naturlig i 

området. Departementet foreslår nå å forskriftsfeste gjeldende praksis, slik at det ikke 

skal gis tillatelse til akvakultur av fremmede arter. Forslaget vil også harmonisere 

denne bestemmelsen med akvakulturdriftsforskriften § 5 andre ledd, som sier at det ”er 

forbudt å drive akvakultur med fremmede arter, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til 

det”.  
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Det følger av forskrift om tildeling av tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, 

ørret og regnbueørret § 21, at det i særlige tilfeller kan dispenseres fra bestemmelsen. 

Departementet antar at slik dispensasjon sjelden vil være aktuelt. En søknad må i så 

tilfelle klarlegge de virkninger som utsettingen kan ha for det biologiske mangfoldet. 

Tillatelse skal ikke gis dersom det ikke anses å være miljømessig forsvarlig, jf. 

akvakulturloven § 10. Bestemmelsen er nærmere redegjort for i Ot.prp. nr. 61 (2004-

2005) om lov om akvakultur s. 64 flg, der det blant annet heter: ”Kravet til forsvarlighet 

setter grensen for akseptabel påvirkning ved skadelige konsekvenser. Sannsynligheten for at 

skade kan oppstå og størrelsen på eventuell skade må vurderes. … Vurderingen vil bero på 

et bredt faglig skjønn som omfatter blant annet kunnskap om arten og det lokale økosystem. 

Vurderingen skal også omfatte en avveining mellom hensynet til næringsutvikling og andre 

samfunnshensyn.” For øvrig viser vi til lov om naturens mangfold § 7 om prinsipper for 

offentlig beslutningstaking, som vil få betydning i en vurdering om dispensasjon skal 

gis. Fiskeri- og kystdepartementet antar uansett at vurderingstemaet og praksis langt på 

vei vil være sammenfallende med liknende bestemmelse i lov om naturens mangfold § 

30, tredje ledd, hvor det heter: ”Tillatelse kan ikke gis hvis det er grunn til å anta at 

utsettingen vil medføre vesentlige uheldige følger for det biologiske mangfold”, se også Ot. 

prp. nr. 52 (2008-2009) om lov om naturens mangfold kap. 10.5.5.2.  

 

3.3 Endringer i krav til hvilke opplysninger akvakulturregisteret skal 

inneholde 

Departementet foreslår å endre kravene i akvakulturregisterforskriften § 4 bokstav a til 

hvilke opplysninger registeret skal inneholde. Det har vist seg vanskelig å legge et 

spesifikt innhold i begrepet ”Begrensninger av tillatelsens innhold”. I merknadene til 

forskriften går det blant annet frem at ”vedtak og vilkår” gitt i medhold av 

akvakulturloven ikke omfattes av tinglysningsreglene, jf. annet ledd. Vi mener derfor at 

uttrykket ”Begrensninger av tillatelsens innhold” kan strykes, da det utelukkende 

reiser spørsmål og tvil om hvilke opplysninger dette er ment å omfatte. Dersom det 

brukes til innføring av noen vilkår og ikke andre, vil det videre medvirke til å kunne 

undergrave registerets troverdighet. 

 

Departementet ber særlig om høringsinstansenes syn på dette spørsmålet. 

 

4. PARALLELLE PROSESSER 

Den 18. august 2009 sendte Fiskeri- og kystdepartementet en rekke forskriftsendringer 

på alminnelig høring, herunder forslag til nytt forvaltningsregime for oppdrett i 

Hardangerfjorden, nytt inter-regionalt biomassetak, nye bestemmelser om 

torskeoppdrett samt nye bestemmelser for tillatelse til akvakultur av laks, ørret og 

regnbueørret til særlige formål. Høringsfristen er 18. november 2009. 

Forskriftsendringer i forbindelse med forvaltningsreformen, se Ot.prp. nr. 10 (2008-
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2009) og Innst. O. nr. 30 (2008-2009), ble sendt på høring 29. oktober 2009 med 

høringsfrist 10. desember 2009. 

 

I tillegg har departementet foreslått å endre akvakulturloven slik at det kan kreves 

vederlag også for økt produksjonskapasitet for eksisterende tillatelser (økt maksimalt 

tillatt biomasse (MTB)). Prop. 18 L (2009-2010) ble fremmet for Stortinget i statsråd 16. 

oktober 2009. 

 

Enkelte av høringsforslagene vil kunne medføre at vedlagte forskriftsendringer må 

justeres eller endres. Forskriftsforslagene m/høringsbrev er å finne på departementets 

hjemmeside www.regjeringen.no/fkd - under saker på høring. 

 

5. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  

Konsekvensen av forslaget til endring i IK-Akvakulturforskriften §§ 2, 3 og 5 vil påføre 

forvaltningen noe merarbeid da veiledningsmateriell og maler som er utarbeidet for 

revisjon må endres tilsvarende den nye bokstaveringen. Korrigeringen av 

veiledningsmateriell anslås til å forårsake en tidsbruk på 1-2 ukeverk.  

 

Definisjonen av settefisk i akvakulturdriftsforskriften § 4 bokstav v, er endret for å 

omfatte akvakulturanlegg som produserer med sikte på overføring til andre anlegg. 

Dette vil få betydning for marine påvekstanlegg i sjø all den tid de har tillatelse til 

matfiskproduksjon. For forvaltningen innebærer dette behov for å endre tillatelse fra 

matfisk til settefisk, og for oppdretteren stilles det en del andre krav til 

settefiskproduksjon enn til matfiskproduksjon. Spesielt gjelder dette kravene til 

helsekontroll, hvor anleggene vil nå måtte ha 12 inspeksjoner i året mot tidligere 6. 

Dette resulterer i en økt utgift til helsekontroll på rundt 30 000 – 40 000 kr per anlegg. 

Det finnes i dag rundt 13 marine påvekstanlegg. Totalt utgjør dette da 390 000 – 520 000 

kr. Torskenæringen undergår for tiden strukturelle endringer og noen av disse 

påvekstanleggene er under avvikling. 

 

Endringene i tildelingsforskriften for andre arter § 4 første ledd, om forbud mot å gi 

tillatelse til fremmede arter vil kun forskriftsfeste dagens praksis, og vil derfor ikke 

medføre økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Dag Erling Stai 

fung. ekspedisjonssjef 

 

Kari Bjørbæk    

avdelingsdirektør  
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