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Forslag om endring i Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn 
laks, ørret og regnbueørret – utvidelse av virkeområde – vannlevende planter 
 
 
Fiskeri- og kystdepartementet tar sikte på å utvide det saklige virkeområdet til Forskrift 
om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret til også å 
omfatte akvakultur av vannlevende planter. 
 
Vi ber om at eventuelle merknader innkommer Fiskeri- og kystdepartementet innen 
21. mars 2011. 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 høringsforslaget 
frem for eventuelt interesserte underliggende etater og organ. Høringsforslaget er også 
tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/fkd - under saker på 
høring. 
 

1. Bakgrunn 
 
Akvakulturloven omfatter produksjon av vannlevende planter. Etter loven er det i dag 
departementet som har tildelingskompetanse for slike tillatelser. Departementet har 
registret økende interesse for denne formen for akvakultur. På bakgrunn av dette 
foreslår departement å utvide virkeområdet til Forskrift om tillatelse til akvakultur av 
andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (tildelingsforskriften) til også å omfatte 
akvakultur av vannlevende planter. 
 

http://depsak.fttjenester.dep.nett/wwwsak/details/casedet.asp?docs=Y&saksnr=201000876�
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2. Hovedinnhold i forslaget 

 
En utvidelse av virkeområdet til tildelingsforskriften innebærer at akvakultur av 
vannlevende planter vil være omfattet av forskriftens generelle regler. Det betyr 
eksempelvis at de generelle vilkårene for klarering av lokalitet etter forskriften § 7 og 
de ordinære reglene for søknadsbehandling etter forskriften § 9 foreslås å gjelde for 
akvakultur av vannlevende planter. Etter forslaget vil fylkekommunen i det fylket hvor 
den omsøkte lokaliteten ligger ha tildelingsmyndighet og myndigheten til å klarere 
lokaliteter. 
 
Vi ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på følgende forslag: 
 

Departementet foreslår at regelen om særlige krav for blåskjellsøknader også skal 
omfatte søknader til akvakultur av vannlevende planter. I bestemmelsen oppstilles det 
et krav om at søknaden skal inneholde dokumentasjon av at søker har innbetalt et 
depositum på kroner 2500,- per omsøkt dekar til sperret konto eller at det er stilt annen 
likeverdig sikkerhet i samsvar med bestemmelsen. Bakgrunnen for forslaget er at 
departementet ønsker at det skal stilles sikkerhet for å sikre opprydding etter 
permanent opphør av drift på en lokalitet. 

Særlig krav om depositum eller lignende sikkerhet, forslaget § 10a 

 

Departementet foreslår at tillatelser til akvakultur av vannlevende planter fastsettes i 
dekar etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Avgrensning av tillatelsen, forslaget § 13 

 
3. Økonomiske og administrative konsekvenser  

 
For fylkeskommunen vil forslaget innebærer at de vil få ansvaret for saksbehandlingen 
av søknader om akvakultur av vannlevende planter. Dette kan medføre økt 
saksbehandlingsmengde. Det samme vil gjelde for de øvrige sektormyndigheter som 
vil bli involvert i søknadsbehandlingen. På den andre siden kan det opplyses om at per i 
dag har det ikke vært stor pågang av søknader av denne typen. 
 
For næringen innebærer forslaget at søknadsrutiner og krav kommer tydeligere frem. 
Dette kan bidra til at flere ønsker å drive denne formen for akvakultur. I så måte kan 
forslaget også bidra til økt innovasjon og mer næringsutvikling langs kysten.  
 
For tilsynsmyndighetene vil et større omfang av akvakultur med vannlevende planter 
kunne føre til økt behov for tilsyn og kontroll. Departementet vil på et senere tidspunkt 
vurdere innføring av avgift for å dekke disse kostnadene ved tilsynet ut fra tilsynsbehov 
og omfang av akvakultur av vannlevende planter. Det er per i dag noe uklart hvilke 
miljøkonsekvenser slik akvakultur kan skape. På den ene siden kan det tenkes at 
akvakultur av vannlevende planeter kan være et positivt bidrag til nedbryting av 
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næringssalter. På den andre siden er det eksempelvis noe uklart hvilken 
spredningsrisiko slik produksjon kan innebære. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Magnor Nerheim  
ekspedisjonssjef 
 

Martin Bryde 
avdelingsdirektør 

 


