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Mowi ASA - Utsatt iverksetting av Nordland fylkeskommunes vedtak 
om tillatelse til akvakultur på lokaliteten 39397 Rørskjæran S  

Fiskeridirektoratet viser til mottatte anmodninger om utsatt iverksetting av Nordland 

fylkeskommunes vedtak av 3. juli 2018 om klarering av lokaliteten 39397 Rørskjæran S 

og om utsatt iverksetting av Fiskeridirektoratets vedtak av 30. april 2020 om omgjøring 

av tilbaketrekking av lokaliteten 39397 Rørskjæran S. 

 

Fiskeridirektoratet beslutter at Nordland fylkeskommunes vedtak av 3. juli 2018 om 

klarering av lokaliteten 39397 Rørskjæran S ikke skal iverksettes før klagene er avgjort, 

jf. forvaltningsloven § 42. 

 

Fiskeridirektoratet avslår anmodning om utsatt iverksetting av Fiskeridirektoratets 

vedtak av 30. april 2020 om omgjøring av tilbaketrekking av lokaliteten 39397 

Rørskjæran S, jf. forvaltningsloven § 42. 

 

Beslutningene er nærmere begrunnet nedenfor.   

 

1. Bakgrunn 

29. april 2016 gav Fylkesmannen i Nordland utslippstillatelse for etablering av 

lokaliteten 39397 Rørskjæran S (heretter også kalt «lokaliteten») i Vega kommune. 

 

3. juli 2018 fattet Nordland fylkeskommune vedtak om midlertidig klarering av 

lokaliteten. Vedtaket ble påklaget, og klagene er nå til behandling hos fylkeskommunen. 

Klagesaken er ikke avgjort. 

 

4. april 2019 fattet Miljødirektoratet vedtak om tilbakekall av utslippstillatelsen av 29. 

april 2016 fra Fylkesmannen i Nordland.  
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17. april 2019 fattet Fiskeridirektoratet region Nordland vedtak om tilbaketrekking av 

lokaliteten etter at utslippstillatelsen var bortfalt.  

 

22. april 2020 fattet Klima- og miljødepartementet vedtak om oppheving av 

Miljødirektoratets vedtak av 4. april 2019 og stadfesting av Fylkesmannen i Nordland 

sitt vedtak av 29. april 2016. 

 

30. april 2020 fattet Fiskeridirektoratet vedtak om omgjøring av tilbaketrekking av 

lokaliteten. Fiskeridirektoratet har mottatt klager på dette vedtaket fra Jon Suul, Peter 

Ogden, Riksantikvaren, fylkestingspolitiker Arne Mikalsen fra Nordland Venstre og 

tidligere fylkestingspolitiker Martin Skjefstad fra Nordland Arbeiderparti, samt Forum 

for natur og friluftsliv Nordland. 

 

2. Anmodning om utsatt iverksetting 

I klagene på Fiskeridirektoratets vedtak av 30. april 2020 har Riksantikvaren med flere 

anmodet Fiskeridirektoratet om å beslutte utsatt iverksetting av Nordland 

fylkeskommunes vedtak av 3. juli 2018 om klarering av lokaliteten og av 

Fiskeridirektoratets vedtak av 30. april 2020. 

 

3. Begrunnelse for beslutning om utsatt iverksetting av Nordland 

fylkeskommunes vedtak av 3. juli 2018 

Nordland fylkeskommune har til behandling klager på fylkeskommunens vedtak av 3. 

juli 2018. Fiskeridirektoratet kan som klageinstans beslutte at Nordland 

fylkeskommunes vedtak av 3. juli 2018 ikke skal iverksettes før klagene er avgjort, jf. 

forvaltningsloven § 42.  

 

Utsatt iverksetting av fylkeskommunens vedtak i denne saken innebærer at Mowi ASA 

ikke har rett til å drive akvakultur på lokaliteten i tråd med tillatelsen fra 

fylkeskommunen så lenge iverksettingen er utsatt.  

 

Fiskeridirektoratet har generelt en meget restriktiv praksis med hensyn til å beslutte 

utsatt iverksetting i saker om klarering av lokaliteter for akvakultur. Fiskeridirektoratet 

legger til grunn at utsatt iverksetting av fylkeskommunens vedtak av 3. juli 2018 vil 

kunne medføre betydelig ulempe for Mowi ASA som innehaver av tillatelse til akvakultur 

på lokaliteten. I denne saken er det nå nær to år siden Nordland fylkeskommune fattet 

vedtaket 3. juli 2018. Disse forholdene tilsier etter vår vurdering at det i utgangspunktet 

er en høy terskel for å beslutte utsatt iverksetting av fylkeskommunes vedtak. I løpet av 

perioden på nær to år har imidlertid Mowi ASA kun i svært begrensede tidsrom hatt 

tillatelse til akvakultur på lokaliteten. Vi viser til at lokaliteten ble registrert som klarert i 

akvakulturregisteret først fra 21. februar 2019. Deretter fattet Miljødirektoratet vedtak 4. 

april 2019 om tilbaketrekking av utslippstillatelsen, og Fiskeridirektoratet region 

Nordland fattet vedtak 17. april 2019 om tilbaketrekking av lokaliteten. Tilbaketrekking 

av lokaliteten ble senere omgjort ved Fiskeridirektoratets vedtak 30. april 2020. 



 

Vår referanse: 20/6632 

Side: 3/5 

Fiskeridirektoratet har ikke opplysninger om at det er igangsatt akvakultur på 

lokaliteten. I vurderingen her legger vi derfor mindre vekt på tidsaspektet og hensynet til 

Mowi ASA sin innrettelse.  

 

Lokaliteten i denne saken er i Vegaøyan verdensarvområde. Denne saken skiller seg 

dermed klart fra andre typiske saker om klarering av lokalitet. Riksantikvaren 

understreker at det er påvist usikkerhet om virkninger av akvakultur i 

verdensarvområdet, og anfører at det mangler nødvendige utredninger. Riksantikvaren 

anfører at etablering av akvakultur på lokaliteten derfor vil være i strid med 

forvaltningsloven §17 og Norges forpliktelser for å forvalte Vegaøyan verdensarv. 

Riksantikvaren mener det er avgjørende at saken håndteres på beste måte for å unngå at 

Vegaøyans verdensarvstatus trues, og viser videre til brev fra UNESCO. 

 

Fiskeridirektoratet vurderer at hensynet til verdensarvverdiene i denne saken utgjør et 

særegent og tungtveiende forhold som taler for utsatt iverksetting av fylkeskommunens 

vedtak, og vi legger avgjørende vekt på dette i vår vurdering. 

 

Fiskeridirektoratet beslutter etter dette at Nordland fylkeskommunes vedtak av 3. juli 

2018 om klarering av lokaliteten ikke skal iverksettes før klagene er avgjort, jf. 

forvaltningsloven § 42. 

 

4. Begrunnelse for avslag på anmodning om utsatt iverksetting av 

Fiskeridirektoratets vedtak av 30. april 2018 

Fiskeridirektoratet kan som underinstans beslutte at vårt vedtak av 30. april 2020 ikke 

skal iverksettes før klagene er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

 

Utsatt iverksetting av Fiskeridirektoratets vedtak av 30. april 2020 vil innebære 

midlertidig å opprettholde Fiskeridirektoratet region Nordland sitt vedtak av 17. april 

2019 om tilbaketrekking av lokaliteten.  

 

Fiskeridirektoratet vurderer at hensynene som taler for utsatt iverksetting av 

Fiskeridirektoratets vedtak er tilstrekkelig ivaretatt ved beslutningen om utsatt 

iverksetting av Nordland fylkeskommunes vedtak av 3. juli 2018. På denne bakgrunn 

avslår Fiskeridirektoratet anmodning om utsatt iverksetting av vårt vedtak av 30. april 

2020 om omgjøring av tilbaketrekking av lokaliteten  39397 Rørskjæran S. 

 

5. Forventet saksbehandlingstid 

Fiskeridirektoratet forventer å behandle klagene på vårt vedtak av 30. april 2020 før 15. 

juli 2020.  

 

Klagene på Nordland fylkeskommunes vedtak av 3. juli 2018 er til behandling hos 

fylkeskommunen som underinstans. Spørsmål om forventet saksbehandlingstid i den 

saken må derfor rettes til Nordland fylkeskommune.  
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Med hilsen 

 

Øyvind Lie 

direktør 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Arne Ivar Mikalsen Skarveien 22 8450 STOKMARKNES 

Forum For Natur og Friluftsliv i 

Nordland 

Eiaveien 5 8208 FAUSKE 

Jon Suul Nesveien 64 8980 VEGA 

Martin Skjefstad Risbakkveien 105 8980 VEGA 

Mowi ASA Sandviksbodene 

77A/B 

5035 BERGEN 

Nordland fylkeskommune Postboks 1485 8048 BODØ 

Peter James Ogden Cae Deintur, 

DOLGELLAU, LL40 

2YP 

  

Riksantikvaren Postboks 1483 Vika 0116 OSLO 

Wikborg Rein Advokatfirma AS Postboks 1513 Vika 0117 OSLO 

 

 

Kopi til: 

Fiskeridirektoratet Region 

Nordland 

Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Icomos Norge c/o Riksantikvaren 

Postboks 8196 Dep 

0034 OSLO 

Klima- og Miljødepartementet Postboks 8013 DEP 0030 OSLO 

Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Mattilsynet Felles postmottak 

Postboks 383 

2381 BRUMUNDDAL 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Nordland Fylkes Fiskarlag Postboks 103 8001 BODØ 

Norges Naturvernforbund Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Nærings- og Fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

Stiftelsen Norsk Institutt For 

Naturforskning Nina 

Postboks 5685 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv Ærfuglveien 1 8980 VEGA 

Sweco Norge AS Postboks 80   Skøyen 0212 OSLO 

UNESCO Norge Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegaøyans Venner c/o Jon-Petter 

Pedersen Bremstein 

Tollbergveien 14 

8980 VEGA 
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