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RETNINGSLINJER FOR FISKE I MERD, INNHEGNING ELLER ANNET
AVSTENGT OMRÅDE ( PUT AND TAKE ) - HÅNDTERING AV SØKNADER
Det vises til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet datert 1.6.05, oversendt dere fra
Kyst og havbruksavdelingen i brev av 8.6.05 vedrørende det ovennevnte.
Fiskeridirektoratets regionkontorer delegeres herved myndighet til å gi tillatelser til
virksomhet basert på fiske i merd, innhegning eller annet avstengt område, såkalt ”put
and take”, jf forskrift av 22.12.04 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner og
lokaliteter av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.
Som presisert tidligere er det viktig at regionkontorene prioriterer og legger til rette for
rask avklaring og håndtering av søknader og derigjennom muliggjør oppstart for
næringsaktørene i inneværende sesong.
De grunnleggende forutsetningene for 2005-sesongen er følgende:
- Tildeling iht. gjeldende regelverk - godkjenningsordning i form av midlertidige
tillatelser, tidsavgrenset til 31.12.05,
- eksisterende virksomhet får drive inntil godkjenning foreligger, dersom driften kan
anses forsvarlig iht. gjeldende regelverk,
- fritak for saksbehandlingsgebyr,
- driften i anleggene skal skje iht. akvakulturdriftsforskriften, omsetningsforskriften
og transportforskriften - så langt disse passer.
Slik vi leser Fiskeri- og kystdepartementets brev er retningslinjene for inneværende
sesong ment å gjelde primært for ”put and take”- relaterte konsepter basert på bruk av
marine arter.
Vi finner også å ville presisere at tillatelser til ”put and take” –anlegg basert på bruk av
laks, ørret og regnbueørret kun kan gis av Fiskeridirektoratet sentralt. Slike tillatelser
gis med hjemmel i oppdrettslovens § 12. 2 ledd, og det er kun Fiskeridirektoratet
sentralt som er delegert fullmakt fra Fiskeri- og kystdepartementet til å utstede slike
tillatelser. Ved mottak av slike søknader skal disse i så fall oversendes
Fiskeridirektoratet i Bergen.
I utgangspunktet skal søknader om ”put and take”-anlegg behandles som enhver annen
søknad om oppdrettstillatelse. Hvilket innebærer å gjøre bruk av det ordinære
søknadsskjemaet, i den grad det passer. Imidlertid tilsier tidsforbruk mv. i forhold til
mulig oppstart og drift i inneværende sesong at regionkontoret i forhold til det enkelte
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prosjekt raskt må avklare i hvilken grad utfylt skjema anses dekkende eller om det
også er behov for ytterligere prosjektbeskrivelser, tegninger mv. Med formål å senke
saksbehandlingstiden bør regionkontorene initiere et møte med de øvrige
sektorforvalterne med formål å legge til rette for å redusere saksbehandlingstiden på
statlig nivå. Det bør være mulig for sektorforvalterne å i hvert fall kunne påbegynne
arbeidet med å ta stilling til det omsøkte prosjektet parallelt med kommunal utlegging
og vurdering. Vi forslår dessuten at den kommunale utleggingen reduseres fra 4 til 3
uker. Dette må i tilfelle avklares med de aktuelle kommuner.
Krav til søknaden
Omsøkt innhegning, avstengning eller merdenheter må inntegnes på kartvedlegg,
beskrives og angi størrelse dvs. meter/da, i hver enkelt søknad slik at det blir mulig å
fastsette tillatelsenes størrelse og konsesjonsbiomasse i samsvar med departementets
retningslinjer. Dette framgår også av søknadsskjemaets pkt. 5. En har tidligere vært
presentert for ulike anleggskonsept som pga. tilpasning til ulike kundegrupper, turister
mv. avviker endel fra mer tradisjonelle oppdrettsenheter, eksempelvis sjøinnhegninger
festet i og liggende utenfor lange landbaserte brygger, sund stengt med nøter mv. For å
kunne beregne og fastsette rammer for tillatelsen mht. omfang, fiskemengde, tetthet mv.
er det særlig viktig å få nøyaktige tegninger og beskrivelser av de omsøkte prosjekt.
Søkere må i prosjektbeskrivelsen opplyse type og antall fisk, og størrelsen på denne.
Søkere må også opplyse hvorvidt driften i ”put and take”-anlegget skal baseres på
oppdrettet marin fisk eller fanget vill fisk (snurrevad mv), og fra hvilket anlegg og/eller
fartøy fisken skal leveres.
Her vises til brev til samtlige regiondirektører datert 23.8.02 vedrørende konsesjoner for
marine arter, og spesielt til pkt. 4 om bruk av villfisk i oppdrett og vilkår for slike
virksomheter.
Med henvisning til ny forskrift om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for
oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret gjør vi oppmerksom på at
regionkontorene ikke er delegert myndighet til å dispensere fra bestemmelsene i
forskriften jf. § 21.
Fiskeridirektoratet sentralt vil imidlertid med hjemmel i tildelingsforskriftens § 21
kunne dispensere fra § 10. 6 og 7 ledd hva angår krav til søknadens kartdokumentasjon
som angitt i NS 9410, framlegging av resultater fra miljøundersøkelse.
Vi vil for ordens skyld også minne om gjeldende forbud mot å tillate polykultur, jf. brev
til samtlige fiskerisjefer datert 17.3.87 pkt.2.

Tillatelsens innhold, vilkår mv.
Av forskriftens § 12 framgår at tillatelsens størrelse skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle,
for merdteknologi ikke mer enn 780 konsesjonsbiomasse. Fra departementets side er
det forutsatt at fisketettheten skal være lavere enn vanlig og ikke overstige 5kg/m3.
Dette innebærer at størrelsen på innhegning eller merdenhetene må beregnes ut fra de
oppgitt mål i søknaden. Videre skal det framgå hvilken art tillatelsen er gitt for og med
hvilke konkrete vilkår.
Tillatelsens midlertidighet, løpende tom.31.12.05, må tydelig framgå.

3

Det er viktig at regionkontorene i sine tillatelser henviser til og understreker viktigheten
av de vilkår som framgår av de vedlagte sektortillatelsene jf. pkt. 2.1, 2.2 og 2.3 i
Fiskeri- og kystdepartementets brev om hensynet til fiskens velferd, helse og
sikringstiltak for å unngå rømningstilfeller.
Det bør heller ikke gis tillatelse til å ha villfanget fisk og oppdrettet fisk i samme anlegg
jf. pkt 2.3 i departementets brev.
Drift
I forhold til akvakulturdriftsforskriften kommer kap. 1, 2, 3, 4 og 7 til anvendelse, men
kun så langt de passer og lar seg operasjonalisere for ”put and take”-konsepter.
For inneværende sesong skal det heller ikke gis adgang til samlokalisering eller samdrift
mellom ordinære konsesjoner for oppdrett av andre arter og ”put and take”-tillatelser.
Avslutningsvis vil vi vise til departementets brev hvor det framgår at Fiskeridirektoratet
og Mattilsynet i fellesskap skal evaluere erfaringene fra godkjennings-, tildelings- og
driftsopplegget i 2005-sesongen. Dette som et grunnlag for fastsettelse av forenklet
forvaltningsopplegg for ”put and take”- konsepter. Vi ber derfor regionkontorene om å
være forberedt på å bidra og komme med innspill i en slik evalueringsrunde senhøsten
2005.

Med hilsen

Anne-Karin Natås
Seksjonssjef

Anne B. Osland
Seniorrådgiver
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