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Agenda

› Grunnleggende utgangspunkter – hvem bestemmer

› Sektormyndigheter og kommuners rolle i lokalitetssaker

› En våt drøm



Trafikklyssystemet påvirker arealtilgangen
› Selv om det ikke er meningen



Rød MTB-utvikling 
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› Stemmer praksis 

med regelverket? 

Arealtilgang blir 
næringens største 
utfordring



› Det er lovgiver (NFD) som bestemmer om 

enkelte områder skal stenges for (nye) 

lokaliteter – også av hensyn til villaksen

› Eks: Nasjonale laksefjorder 

› Eks: Hardangerfjordforskrift (§ 37a) 

› Det er fiskerimyndighetene (fylkeskommunen) 

som tildeler lokaliteter og styrer 

arealforvaltningen

› Det er også lovgiver som setter driftsmessige 

krav til næringsutøvelsen 

Grunnleggende 
juridiske utgangspunkter



Sektormyndigheter og kommuner



› PO § 2: «Forskriften gjelder ikke regulering 

av produksjonskapasitet på lokaliteter»

«MATTILSYNET: Området er regulert etter såkalt 'trafikklysordning' 

der økt eller nedjustering i biomasse i fastsatte (definerte) 

produksjonsområder blir regulert etter lusesituasjonen. Lokaliteten 

[…] ligger i produksjonsområde 3. I denne sone er status for vill 

laksefisk som følge av påvirkning fra lakselus vurdert som dårlig, og 

sonen er derfor sett til kategori rød. Det innebærer at det ikke er 

vurdert som forsvarlig å øke den totale biomassen i 

produksjonsområdet.» 



Mattilsynet

› Etableringsforskrift; «uakseptabel risiko for spredning av smitte»

› Retningslinjer – avstandskrav

› Konkret vurdering om smitte til nærmeste lokaliteter 

Mattilsynet skal IKKE innføre nasjonale 

laksefjorder eller gjeninnføre 

Hardangerfjordforskrift



Man får de politikere man fortjener



Kommunenes rolle i havbruksforvaltningen

› Kommunens rolle ved lokalitetstildeling 

› Det er Fylkeskommunen som bestemmer 

› Det er fiskerimyndighetene som avgjør om 

lokalitet skal tildeles og vi har andre politikere 

som bestemmer regelverket

› Midlertidig bygge- og deleforbud

› Vilkår i plan

› Lokalpolitikere kan IKKE stanse etableringer i samsvar med 

plan og de skal IKKE blande seg inn i de driftsmessige krav



En våt drøm – Havbruksdirektoratet
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Takk for oppmerksomheten!
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Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett. 

Den utgjør ikke  juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.


