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Høring: Forslag til forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk
i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 (auksjonsforskriften 2022).
Innledning:
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag til etablering av et eget
tillatelsesregime for havbruk til havs
Bakgrunn:
Regjeringen har sagt i sin plattform at de ønsker:
• Utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft
og sameksistens mellom ulike havnæringer.
Sjømatbedriftenes overordnede syn
Sjømatbedriftene støtter at det etableres et tillatelsesregime for havbruk til havs som gjelder
utenfor produksjonsområdene.
Sjømatbedriftene er ening med departementet i at det bør være en begrensning på hvor
mange utlysningsområder en enkeltaktør kan vinne.
Sjømatbedrfitene vil særlig påpeke at det er viktig at det blir laget ordninger som gjør det
mulig for flest mulig aktører å kunne etablere havbruk til havs.
Yttergrensene for produksjonsområdene
Sjømatbedrfitene noterer seg at yttergrensene trekkes noe nærmere land, dette vil ikke få
noen reelle konsekvenser for havbruksaktørene, da det i dag ikke foregår
akvakulturproduksjon utenfor de foreslåtte grensene.
Areal
Havbruk til havs forutsetter at myndighetene foretar en overordnet vurdering av hvor
aktiviteten skal foregå, dette fordi det regelverket som gjelder havbruk i mer kystnære
områder ikke vil komme anvendelse.

Sjømatbedrfitene mener at de samme prinsippene som for planlegging av havbruk i mer
kystnære områder også bør være et utgangspunkt for planlegging av havbruk til havs
Sjømatbedriftene støtter for øvrig den måten departementet har beskrevet både systemet
for identifisering og tilrettelegging av areal. Sjømatbedriftene vil særlig peke på at det slik
også departementet har anført vil være viktig med en prosess som legger til grunn stor
medvirkning fra relevante interesser og sektormyndigheter.
Tildeling av tillatelser
Sjømatbedriftene støtter at tillatelser til havs tildeles som alminnelige tillatelser, og ikke
tillatelser til særlig formål.

Oppsummering og konklusjon
Sjømatbedrfitene legger til grunn at tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur av
matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret skal gjennomføres etter samme modell som
ved tidligere auksjonsrunder.
Sjømatbedrfitene har ingen merknader utover det som fremkommer ovenfor.
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