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Høring av forslag til endring av forskrift om fellesansvar for 
utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk 

Vi viser til Fiskeridirektoratets høring av forslag om endring av forskrift om 
fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. 

Med hjemmel i akvakulturloven § 13 a. ble forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar 
for utfisking mv. (forskriften) av rømt oppdrettsfisk fastsatt. Forskriften regulerer blant annet 
pliktene og det økonomiske ansvaret til Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking 
av rømt oppdrettsfisk (OURO). 
 
Basert på basert på den årlige rapporten fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt 
oppdrettsfisk plikter OURO å planlegge og gjennomføre tiltak for å redusere forekomst av rømt 
oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er 
uakseptabelt. I praksis betyr dette at OUROs tiltak håndterer risiko for påvirkning året etter at 
overvåkingsprogrammet har dokumentert innslaget av rømt oppdrettsfisk.  
 
OURO skal også, i rimelig omfang, dekke utgifter som Fiskeridirektoratet har hatt for å fastslå hvem 
som eier den rømte oppdrettsfisken, og kan etter søknad dekke utgifter Fiskeridirektoratet har til 
tiltak ved akutte hendelser der man ikke greier å identifisere kilden til den rømte fisken. 
Dette er tiltak som iverksettes samme år som risikoen for genetisk påvirkning oppstår, og er dermed 
andre tiltak enn det som følger av de obligatoriske pliktene til OURO. Klageinstans for OUROs 
vedtak etter forskriften paragraf tre, femte ledd, er Nærings- og fiskeridepartementet. 
 
Fiskeridirektoratet foreslår endre forskriften paragraf tre, femte ledd, slik at kravet om søknad for 
å få refusjon for utgifter Fiskeridirektoratet har hatt til tiltak fjernes. Dette innebærer en 
forenkling sammenliknet med i dag, og sikrer at oppdrettsnæringen betaler for nødvendige tiltak i 
tråd med «forurenser-betaler-prinsippet». Fordi Fiskeridirektoratet anser det som nødvendig å ha en 
bredere tilnærming til i hvilke situasjoner det er hensiktsmessig å iverksette tiltak foreslås det også 
å fjerne bestemmelsen om at det bare er ved akutte hendelser det foreligger rett til refusjon fra 
OURO.  
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Miljødirektoratet deler Fiskeridirektoratets vurderinger, og finner forslaget til endring av forskrift 5. 
februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk, paragraf tre, 
formålstjenlig. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Raoul Bierach Helge Axel Dyrendal 
seksjonsleder seniorrådgiver 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
 

http://www.norge.no/

