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Fylkesrådet 22.03.2022 

 

Høring – forslag til endring av forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvaktiske dyr, 

forslag til endring i etableringsforskriften og akvakulturdriftsforskriften 

 

Sammendrag 

Mattilsynet har på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet den 14.2.2022 sendt på høring 

forslag til endring av forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr, i 

etableringsforskriften og akvakulturdriftsforskriften.  

Høringsfrist er satt til 21. mars 2022. Mattilsynet har innvilget søknad om utsatt frist til 22.3.2022. 

I denne saken behandles høringssvar til Mattilsynet. Av forslag til endringer som synes å ha 

størst innvirkning for fylkeskommunen som akvakulturmyndighet er at det knyttes flere krav til 

selve godkjenningen av akvakulturanlegg og det stilles krav til akvabiosikkerhetsplan. Endringen 

innebærer at Mattilsynet må inspisere anlegget før de kan gi endelig godkjenning for å ta i bruk 

anleggene for utsett av fisk.  

Fylkesrådet er opptatt av at forskriftsendringene må ta hensyn til saksbehandlingsreglene etter 

akvakulturloven og tidsfristforskriften. Fylkesrådet oppfordrer til at endelig godkjenning fra 

Mattilsynet blir en del av driftsfasen, og ikke en ytterligere del eller ledd i tildelingsfasen.   

Bakgrunn 

Forslag til ny dyrehelseforskrift gjennomfører forordning (EU) 2016/429 (dyrehelseforordningen) i 

norsk rett. Dyrehelseforordningen med tilhørende rettsakter innføres i Norge i 2022.  

Med hjemmel i dyrehelseforordningen er det gitt mer enn 20 utfyllende forordninger. De 

utfyllende forordningene til dyrehelseforordningen gir utfyllende bestemmelser til 

dyrehelseforskriften, og foreslått gjennomført i Norge i en rekke forskrifter hjemlet i matloven. 

Mattilsynet har i høringen av dyrehelseforskriften foreslått at Norge, skal strukturere norske 

forskrifter så de speiler forordningene fra EU. Innføringen av forordningen i Mattilsynets 

regelverk pågår nå. 

Høringsdokumentene finnes på Mattilsynets sider, se Forskrift om dyrehelseforskriftens regler 

for akvatiske dyr mv | Mattilsynet for mer utfyllende informasjon. Gjeldende høring er på den 

aktuelle nettsiden benevnt som høring 2. Høringen benevnt som høring 1 ble gjennomført i fjor 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/nytt_dyrehelseregelverk_2021/forskrift_om_dyrehelseforskriftens_regler_for_akvatiske_dyr_mv.43511
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/nytt_dyrehelseregelverk_2021/forskrift_om_dyrehelseforskriftens_regler_for_akvatiske_dyr_mv.43511
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sommer og var mer en orientering om at forordningene ble innført i Norge.  

I gjeldende høring foreslås endringer i: 

· forskrift 6. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, 

zoobutikker m.m. (etableringsforskrifta) 

· forskrift 17 juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskrifta) 

· utkast til forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr (ny forskrift, ikke 

vedtatt) (akvabiosikkerhetsforskriften) 

Det er også foreslått nye titler til enkelte av forskriftene hvorav sistnevnte har foreslåtte tittel 

Forskrift om utfyllende bestemmelser til dyrehelseforskriften med krav til biosikkerhet ved 

godkjenning av akvakulturanlegg og forflytninger av akvatiske dyr mv. 

(akvabiosikkerhetsforskriften).  

I dag omfatter etableringsforskriften velferdsmessige krav hjemlet i dyrevelferdsloven om 

registering eller godkjenning av akvakulturanlegg for fisk og tifotkreps. Forskriften omfatter 

helsemessige krav hjemlet i matloven, om registering eller godkjenning av akvakulturanlegg, 

havbeite og akvakulturområder for bløtdyr. Gjennomføring av nytt dyrehelseregelverk innebærer 

at etableringsforskriften må endres. Mattilsynet foreslår å videreføre enkelte bestemmelser i 

etableringsforskriften, ved at de «flyttes» til akvabiosikkerhetsforskriften, som ytterligere 

nasjonale bestemmelser. 

Forslagene innebærer ifølge høringsbrevet at gjeldende fiskehelseregelverk videreføres uten 

store materielle endringer med noen få unntak. Mattilsynet skriver om det nye 

dyrehelseregelverket at det kun omfatter bestemmelser om dyrehelse hjemlet i matloven og 

inneholder ingen bestemmelser om dyrevelferd hjemlet i dyrevelferdsloven. 

Problemstilling 

I tilknytning til innføring av dyrehelseforordningen (EU-regelverk, EU 2016/429) i Norge har det 

vært ulike høringer fra Mattilsynet. Den aktuelle høringen omhandler hvordan vi skal ta inn 

forordningen i norske forskrifter.  

Én av de foreslåtte endringene synes å kunne få innvirkning for fylkeskommunen som ansvarlig 

myndighet i akvakulturforvaltningen og akvakulturnæringen. I høringen knyttes flere krav til selve 

godkjenningen av anlegg og det stilles krav til akvabiosikkerhetsplan. Foreslåtte endringer 

innebærer blant annet at anlegget må inspiseres før Mattilsynet kan gi endelig godkjenning.  

Fylkeskommunen som akvakulturmyndighet samordner prosessen med behandling av 

akvakultursøknader og sluttbehandler akvakultursøknader etter at andre aktuelle, involverte 

myndigheter har fattet vedtak og gitt uttalelse. Mattilsynet har også en viktig rolle i 

akvakulturforvaltningen og er én av flere sektoretater som er involvert i behandling av søknader 

om akvakultur og tildeling av akvakulturtillatelser. Enkelte av de foreslåtte endringene har 

innvirkning på Mattilsynets godkjenning av akvakulturanlegg i tildelingsfasen.  

Drøfting 

Fylkeskommunen har etter akvakulturloven tildelingsmyndighet og ansvar for koordinering av 

søknader om akvakulturtillatelse både på land og i sjø. Nordland fylkeskommune behandler 
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blant annet søknader etter: 

· Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret  

· Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret  

· Forskrift om fangstbasert akvakultur 

For søknader om akvakultur koordinerer fylkeskommunene behandlingen mellom 

lokaliseringskommune og sektoretater (Fiskeridirektoratets regionkontor, Mattilsynets regioner, 

Kystverket og Statsforvalteren) før endelig vedtak om tillatelse kan gis fattes av 

fylkeskommunen.  

Akvakulturnæringen reguleres av flere lover og forskrifter og det må minst foreligge tillatelse fra 

alle aktuelle sektorlover før fylkeskommunen kan gi en endelig tillatelse etter akvakulturloven.  

Akvakulturloven setter en rekke vilkår for tildelingen av akvakulturtillatelse. To av de ufravikelige 

vilkårene for at fylkeskommunen skal kunne innvilge søknad om tillatelse til akvakultur er at det 

er gitt tillatelse etter lov 19. desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v 

(Matloven) og lov 19. juni 2009 nr 97 om dyrevelferd (Dyrevelferdsloven). Det er Mattilsynet som 

forvalter Matloven og Dyrevelferdsloven i akvakulturforvaltningen, og gir godkjenning til 

etablering eller utvidelse for akvakultur etter etableringsforskriften.  

I dag fatter Mattilsynet ett vedtak om godkjenning av etablering eller utvidelse av 

akvakulturanlegg med hjemmel i etableringsforskriften. Det følger av den pågående høringen at 

Mattilsynet og driftsansvarlig ved godkjenning av akvakulturanlegg fremover må forholde seg til 

tre ulike forskrifter; etableringsforskriften (utfra dyrevelferd), dyrehelseforskriften og 

akvabiosikkerhetsforskriften (utfra hensynet til dyrehelse og dyrevelferd). Mattilsynet har 

konsekvensutredet forslag til endringer og mener allikevel dette ikke vil få særlige konsekvenser 

for næringen og viser til at søker fremdeles skal forholde seg til den sentraliserte 

søknadsprosessen for akvakulturtillatelser. Mattilsynet skriver at veilederen for slike søknader 

som ligger på Fiskeridirektoratets nettsider må oppdateres med henvisninger til riktige forskrifter 

og bestemmelser på Mattilsynets områder, og at det fortsatt vil være slik at Mattilsynet skal fatte 

vedtak om godkjenning av akvakulturanlegg som er hjemlet i både matloven og 

dyrevelferdsloven.  

For behandling av akvakultursøknader gjelder en egen forskrift om tidsfrister, Forskrift om 

samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader, som har til hensikt å legge mest 

mulig til rette for en effektiv saksbehandling. Når søknad om akvakultur fremmes har 

fylkeskommunen etter forskriften 2 uker på å motta, kvalitetssikre og videresende søknaden til 

lokaliseringskommunen. Kommunen har så 12 uker til kunngjøring, offentlig utlysning og 

kommunal behandling. Sektormyndighetene, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Statsforvalteren og 

Kystverket, har etter kommunens uttalelse foreligger, 4 uker på å behandle søknaden. Etter 

dette skal fylkeskommunen sluttbehandle søknaden i løpet av 4 uker i siste fase. Total 

saksbehandlingstid for komplette, kurante søknader er i teorien etter dette til sammen 22 uker.  

Deler av regelverksendringene som foreslås i høringen angår akvakulturnæringen og 

akvakulturforvaltningen. Blant annet innebærer endringen at det skal stilles krav om en 

biosikkerhetsplan, og at Mattilsynet skal inspisere og godkjenne et anlegg før de kan gi tillatelse 

med hjemmel i Matloven. Mattilsynet var invitert i Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid 
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(FAKS) sitt møte den 18.2.2022 hvor de orienterte om høringen. Ifølge Mattilsynet vil gitte 

godkjenninger vil være gyldige, men må vurderes på nytt i tillegg til at godkjenningene også skal 

vurderes med passende mellomrom. Høringsbrevet tar ikke opp utfordringen med at Mattilsynet 

ikke kan gi endelig godkjenning etter det nye dyrehelseregelverket før anlegget er ferdig.  

Det foreligger per i dag ingen avklaring for hvordan dette skal løses i praksis i forhold til gjeldede 

akvakulturregelverk og tidsfrister. Fylkeskommunen mener det er viktig å sikre at konsekvenser 

av endringen med innføring av forordninger ikke fører til at akvakulturnæringen blir unødig 

skadelidende ved for eksempel at prosessen med klarering av lokaliteter tar lengre tid eller blir 

mindre forutsigbar.  

Fylkesrådens vurdering 

Fylkesråden er opptatt av at det skal skapes et grønnere Nordland, og at det skal drives 

bærekraftig næringsutvikling i vårt fylke. Dette er forankret som en viktig søyle i den politiske 

plattformen. Herunder også at den menneskelige aktiviteten skal sette et så lite fotavtrykk som 

mulig. Samtidig er det et også slik at havbruksnæringen er en svært viktig næring i Nordland 

som har potensiale til å bidra med å tilføre økt verdiskapning som gir et godt grunnlag for 

bosetting og lokale ringvirkninger.   

Flere av de nye kravene i forordningen knyttes til selve godkjenningen av anlegg. Konsekvensen 

av det nye regelverket er at anlegget må inspiseres før Mattilsynet kan gi evt. endelig 

godkjenning.  

Det er ikke mulig for akvakulturnæringen å etablere nye anlegg uten at de har fått 

akvakulturtillatelse fra fylkeskommunen på forhånd. Uttalelser fra lokaliseringskommunen og 

sektor er en viktig del av fylkeskommunens vurdering ved sluttbehandling av 

akvakultursøknader, og alle nødvendige tillatelser sektoretatene må foreligge for at 

fylkeskommunen skal kunne gi tillatelse til etableringen. Fylkesråden er bekymret for hvordan 

endringen kan påvirke akvakulturforvaltningen og den totale tidsbruken ved behandling av 

akvakultursøknader. Fylkesråden mener det må sikres at akvakulturnæringen og 

akvakulturforvaltningen ikke blir skadelidende som følge av innføringen av de nye kravene. 

Akvakulturnæringen trenger stabile rammer, og de nye kravene må ikke føre til forlenget 

saksbehandlingstid av søknader om klarering av lokaliteter til akvakultur. Fylkesråden mener 

derfor det vil være viktig at endelig godkjenning blir en del av driftsfasen, og ikke tildelingsfasen, 

på samme måte som at for eksempel sertifisering av anlegg og godkjenning av driftsplaner i dag 

er en del av driftsfasen. 

I den nylig vedtatte Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026 er ett av de strategiske 

fokusene å tilrettelegge for god og effektiv saksgang med mål om økt forutsigbarhet for 

næringslivet. 

Ettersom fylkeskommunene er koordinerende myndighet for akvakultursøknader mener 

fylkesråden at det er viktig at fylkeskommunene involveres i det kommende arbeidet med 

tilpasning av regelverket som gjelder tildeling av akvakulturtillatelser. Det kan være ryddig at en 

slik involvering av fylkeskommunene skjer gjennom Fylkeskommunenes akvakultursamarbeid 

(FAKS).  

Fylkesråden mener det er viktig at fylkeskommunen som tildelingsmyndighet involveres i det 

kommende arbeidet med å tilpasse de deler av regelverket som angår tildelingsfasen. 
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Fylkesråden er bekymret for at endringen i regelverket vil påvirke den totale tidsbruken ved 

behandling av akvakultursøknader. Det er viktig at Mattilsynet tilføres tilstrekkelig ressurser i 

forbindelse med regelverksendringene og at det må sikres at endringene ikke fører til lengre 

saksbehandlingstid for akvakultursøknader. Dersom eventuelle ytterligere godkjenninger må 

gjøres, må dette gjøres som forutsigbare prosesser. Både med tanke på det tidsmessige 

aspektet og at ikke selskapene risikerer å gå på investeringsmessige tap som følge av dette. 

Medvirkning. 

Denne saken vurderes å være av en slik karakter at det ikke synes hensiktsmessig å involvere 

medvirkningsrådene 

Konsekvenser 

Denne saken har ingen økonomiske eller personellmessige konsekvenser for Nordland 

fylkeskommune. Saken har ingen andre kjente konsekvenser knyttet til gjennomgående 

fylkeskommunal politikk for likestilling, folkehelse, universell utforming, bygningsmessige forhold, 

eller samfunnsansvar ved anskaffelser. 

Vedtakskompetanse 

Det vises til Fylkestingssak 31/2020 «Reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget», 

hvor det i reglementets punkt 6.5 Uttalelse i høringssaker, bla. fremgår at «Myndighet til å avgi 

uttalelse i høringssaker om lovforslag, offentlige utredninger og om endring av nasjonal politikk, 

tilligger fylkestinget. Fylkesrådet kan likevel avgi uttalelse i slike saker når tidsfrister ikke 

muliggjør behandling i fylkestinget».  

 

Fylkesrådens innstilling til vedtak 

· Fylkesrådet i Nordland ber om at forskriftsendringene også tar hensyn til 

saksbehandlingsreglene etter akvakulturloven og tidsfristforskriften. Det er viktig at 

Mattilsynet tilføres tilstrekkelig ressurser i forbindelse med regelverksendringene og det må 

sikres at endringene ikke fører til lengre saksbehandlingstid for akvakultursøknader.  

· Fylkesrådet i Nordland ber om at endelig godkjenning fra Mattilsynet blir en del av 

driftsfasen, og ikke en ytterligere del av tildelingsfasen.  

· Fylkesrådet i Nordland viser til at fylkeskommunene har koordineringsansvaret for 

akvakultursøknader og er gitt myndigheten til å tildele akvakulturtillatelser. Fylkesrådet ser 

det som svært viktig at fylkeskommunene tas med i det kommende arbeidet med tilpasning 

av regelverket og veiledere som angår tildeling av akvakulturtillatelser.  

 

Bodø den 16.03.2022 

Linda Helèn Haukland  

fylkesråd for plan og næring  

sign  
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22.03.2022 Fylkesrådet 

FRÅD-077/2022 

 

Vedtak 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

 

 

 


