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Høring av forslag til endringer i akvakulturregelverket
Det vises til brev av 21. desember 2020 med høring av forslag til endringer i
akvakulturregelverket.
Generelt
Forslaget innebærer at det foreslås å innføre ferdselsforbud innenfor 500 meter fra
akvakulturanlegg som ligger utenfor én nautisk mil utenfor grunnlinja. Den foreslåtte
sikkerhetssonen på 500 meter, tilsvarer den sikkerhetssonen som petroleumsvirksomheter til
havs anvender. Sikkerhetssonen skal forhindre kollisjon mellom anleggene og skipstrafikk.
Forslaget innebærer ikke noen endring av eksisterende fiske- og ferdselsforbud for
akvakulturanlegg som ligger innenfor en nautisk mil utenfor grunnlinjen. Sikkerhetssonen
med ferdselsforbud for disse anleggene er 20 meter.
Forholdet til Forsvarets myndighetsutøvelse på sjø
Området utenfor én nautisk mil av grunnlinjen er en del av Forsvarets operasjonsområde og
vil berøres av dette forslaget. Med tanke på Forsvarets oppgaver – og da særlig Kystvaktens
rolle er det behov for et unntak for militære fartøyer. Akvakulturloven er ikke blant lovene
Kystvakten skal føre kontroll med etter Kystvaktloven §§ 9 til 12. Det kan imidlertid være
tilfeller hvor kystvakten som ledd i sin myndighetsøvelse etter kystvaktloven §§ 9 til 12 kan
ha behov for å ferdes nærmere enn 500 meter for effektivt kunne utføre sine oppgaver. Et
videre aspekt er Forsvarets rolle innenfor suverenitetshevdelse – som også vil berøres av
det utvidede ferdselsforbudet.
Det foreslås derfor at det tas inn et unntak for militære fartøyers ferdsel dersom dette er
nødvendig som ledd i Forsvarets operative virksomhet.
Arbeid med etablering av skyte- og øvingsfelt i sjø
Det gjøres oppmerksom på at det pågår et arbeid med å etablere skyte- og øvingsfelt i sjø
som forbudsområde med hjemmel i sikkerhetsloven § 7-5. Akvakulturanlegg til havs,
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inkludert en sikkerhetssone på 500 meter, vil være uforenlig med skyte- og øvingsfelt i sjø.
Etablering av akvakulturanlegg vil som hovedregel måtte vike for Forsvarets operative
virksomhet, herunder gjennomføring av skyteøvelser.
Innspill til forskriftsendring
Det foreslås at følgende unntak tas inn i nytt § 18 tredje ledd:
«Forbudet gjelder ikke for militære fartøyer dersom slik ferdsel er nødvendig som ledd i
Forsvarets operative virksomhet».
Departementet ber om tilbakemelding på hvordan merknaden følges opp. Kontaktperson er
Endre Waldal og kan kontaktes på e-post: endre.waldal@fd.dep.no.

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef
Severin Vikanes
avdelingsdirektør
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