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Svar på søknad om dispensasjon  

Fiskeridirektoratet viser til søknad om dispensasjon fra forskrift om tillatelse til akvakultur av 
andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, sendt av Møre og Romsdal fylkeskommune ved 
Hustadvika videregående skole den 4. mars 2022.  
 

1. Fiskeridirektoratets vedtak 

Med hjemmel i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret § 21 gir Fiskeridirektoratet Møre og Romsdal fylkeskommune ved 
Hustadvika videregående skole dispensasjon fra forskriften § 4 andre ledd bokstav a, slik 
at én tillatelse kan gis for alle de omsøkte artene.  
 
Dispensasjonen gjelder artene nevnt under punkt 2.2 i dette vedtaket. 
Fiskeridirektoratet gir dispensasjon til å holde de omsøkte artene på en lokalitet hvor det 
også holdes laks, ørret og regnbueørret.  
 
Vedtaket om dispensasjon er fattet på følgende vilkår:  

 Tillatelsen skal driftes i tråd med oversendt dokumentasjon. 
 Samtlige arter må samles inn fra lokale bestander. 
 Artene må holdes adskilt og i anlegg med sikringssystem tilpasset risikoen for 

utslipp av patogen og alle spredningsstadier i den enkelte arts livssyklus. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune ved Hustadvika videregående skole må selv søke 
settefylkeskommunen om akvakulturtillatelse. 
 
I henhold til brev om endring av settefylkeskommuner i akvakultursaker datert 3. juni 
2021 er Trøndelag fylkeskommune settefylkeskommune for Møre og Romsdal 
fylkeskommune.   
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2. Sakens bakgrunn 

2.1 Om søknaden 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune ved Hustadvika videregående skole (heretter også «søker» 
eller «Hustadvika vgs») søkte 4. mars 2022 om dispensasjon fra forskrift om tillatelse til 
akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (heretter også kalt «forskriften») § 4 
første ledd bokstav a som sier at det kan gis tillatelse til en bestemt art. Søker ønsker å drive 
akvakultur av en rekke arter, se liste under.  
 
I søknaden skriver søker at det planlegges å bygge et nytt undervisningsbygg for marine fag. 
Bygget skal inneholde et akvakulturanlegg samt fasiliteter for mottak og slakting av fisk, 
videreforedling av fisk, bøterom, verksted og fryserom. Hensikten er å gi elevene mulighet til å 
arbeide praktisk med landbasert akvakultur av flere arter.  
 
Det fremgår av søknaden at anlegget skal inneholde et lite klekkeri og RAS-anlegg for 
produksjon av settefisk av laks, ørret og regnbueørret. Videre skal anlegget inneholde et 
gjennomstrømmingsanlegg for produksjon av matfisk av laks, ørret, regnbueørret, samt en 
rekke andre arter og pigghuder.  
 
Vedlagt søknaden var funksjonsbeskrivelse av inntak og utslipp, flytskjema for vannstrømmer, 
VA-plan, produksjonsplan og prosessdiagram. 
 
Fiskeridirektoratet ba i e-post den 14. november 2022 Hustadvika vgs om å avklare tre punkter. 
For det første ble søker bedt om å spesifisere to av artene i søknaden. For det andre ble søker 
bedt om å redegjøre for muligheten til å desinfisere avløpsvann ved en eventuell smittesituasjon. 
Og for det tredje ble søker bedt om å avklare om det også burde søkes om dispensasjon fra § 4 
andre ledd bokstav c.  
 
Hustadvika vgs svarte per epost den 16. november 2022. Søker spesifiserte hvilke arter de søkte 
om. Videre la søker ved risikoanalyser, risikovurderinger, beredskapsplan samt 
biosikkerhetsplan og viste til at det ikke er planlagt desinfisering av avløpsvannet. Søker pekte 
på at avløpsvannet blir renset gjennom et trommelfilter med en kapasitet på minst 10 l/s og 40 µ 
maskevidde. Ved alvorlig smitte/sykdom opplyste søker at fisken vil slaktes. Videre presiserte 
Hustadvika vgs at innlegg av rogn kun var aktuelt for laks, og at det derfor ikke var behov for å 
søke om dispensasjon fra forskriften § 4 andre ledd bokstav c om livsstadier.   
 
2.2 Arter  
 
Det er søkt om å drive akvakultur av disse artene:   

 Rognkjeks (Cyklopterus lumpus) 
 Torsk (Gadus morhua) 
 Hyse (Melanogrammus aeglefinus) 
 Sei (Pollachius virens) 
 Kveite (Hippoglossus hippoglossus) 
 Bergnebb (Ctenolabrus rupestris) 
 Berggylt (Labrus bergylta) 
 Grønngylt (Symphodus melops) 
 Gressgylt (Centrolabrus exoletus) 
 Flekksteinbit (Anarhichas minor) 
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 Drøbakkråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) 
 
Hustadvika vgs oppgir i søknaden at det også vil bli holdt laks, ørret og regnbueørret i samme 
undervisningsbygg som artene nevnt over. Ettersom Hustadvika vgs skal drive akvakultur i 
undervisnings- og opplæringsøyemed i et relativt lite omfang, sammenliknet med kommersiell 
drift, vurderer Fiskeridirektoratet at artene nevnt i listen over kan holdes på en lokalitet hvor 
det også holdes laks, ørret og regnbueørret.    

 

3. Fiskeridirektoratets vurdering 
 
Ingen kan drive akvakultur uten å være registrert som innehaver av en akvakulturtillatelse i 
Akvakulturregisteret, jf. akvakulturloven § 4. Fiskeridirektoratet gjør for ordens skyld 
oppmerksom på at utleie av tillatelser heller ikke er tillatt, jf. akvakulturloven § 19 tredje ledd.  
 
Fylkeskommunen kan tildele akvakulturtillatelser for andre fiskearter enn laks, ørret og 
regnbueørret jf. forskriften § 4 tredje ledd, jf. § 2 andre ledd.  
 
Hustadvika vgs har søkt Fiskeridirektoratet om dispensasjon fra forskriften § 4 andre ledd 
bokstav a som sier at en akvakulturtillatelse bare kan omfatte én art. Etter forskriften § 21 gis 
Fiskeridirektoratet hjemmel til å dispensere fra forskriftens bestemmelser i «særlige tilfelle». 
Spørsmålet er derfor om denne saken er et «[særlig] tilfelle» jf. § 21.  
   
Ordlyden «særlige tilfelle» i § 21 tilsier at terskelen for å gi dispensasjon er høy, og at det må 
gode grunner til for å gi dispensasjon.  
 
Hustadvika vgs har i sin søknad vist til at de planlegger å bygge et nytt undervisningsbygg for de 
marine fagene VG1 naturbruk, VG2 fiske og fangst og VG2 akvakultur. Det nye bygget skal 
inneholde fasiliteter som vil gi elever praktisk arbeidserfaring med akvakultur av forskjellige 
arter. Videre har søker begrunnet dispensasjonssøknaden med behovet for fleksibilitet i 
undervisningen. I søknadsdokumentene fremgår det at det vil variere fra skoleår til skoleår 
hvilke arter det drives akvakultur av. Fiskeridirektoratet vurderer at hensynet til fleksibilitet og 
til å unngå at skolen rammes av passivitetsregler ved lengre opphold mellom akvakultur av 
arter, taler for at dette er et «[særlig] tilfelle» jf. § 21. Fiskeridirektoratet vurderer at søker har 
godgjort sitt behov for dispensasjonssøknaden. 
 
Videre fremgår det av Fiskeridirektoratets merknader til § 21 at dispensasjonssøknader må 
vurderes i lys av forskriftens formålsparagraf. 1 I formålsparagrafen står det at «[f]orskriften skal 
medvirke til at akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret blir lønnsom og 
konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på 
kysten.»  
 
Hustadvika vgs vil som nevnt etablere et nytt undervisningsbygg med nye og bedre fasiliteter for 
opplæring og utdanning innen marine fag. Dette vil etter Fiskeridirektoratets vurdering bidra til 
å formidle og utvikle kompetanse om akvakultur av andre arter, som igjen vil kunne bidra til 
verdiskapning langs kysten. Fiskeridirektoratet vurderer derfor dispensasjonssøknaden til å 
være i tråd med forskriftens formålsparagraf.   
 
Videre i vurderingen av hvorvidt det kan gis dispensasjon fra forskriftens § 4 andre ledd bokstav 
a, er det relevant å se til Akvakulturloven § 10. Bestemmelsen oppstiller en miljønorm som sier 

 
1 Vedtatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11.10.2006, sist revidert og godkjent 11.06.2007. Merknader til 
forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (fiskeridir.no) § 21 

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven-og-forskrifter/Merknader-til-forskrift-om-tillatelse-til-akvakultur-av-andre-arter-enn-laks-oerret-og-regnbueoerret
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Akvakulturloven-og-forskrifter/Merknader-til-forskrift-om-tillatelse-til-akvakultur-av-andre-arter-enn-laks-oerret-og-regnbueoerret
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at «[a]kvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte». Spørsmålet 
er derfor om det er «miljømessig forsvarlig» å gi Hustadvika vgs dispensasjon fra vilkåret om at 
det kun kan gis tillatelse til «en bestemt art» jf. forskriften § 4 andre ledd bokstav a, jf. § 21.  
 
I forarbeidene til akvakulturloven § 10 fremgår det at: 
 «Kravet til forsvarlighet setter grensen for akseptert påvirkning ved skadelige konsekvenser. 
Sannsynligheten for at skade kan oppstå og størrelsen på eventuell skade må vurderes. Skader i 
forhold til sentrale miljømål vil for eksempel ikke tillates. Hva som anses som forsvarlig vil kunne 
endres over tid i takt med økende kunnskap og teknologisk utvikling. Vurderingen vil bero på 
et bredt faglig skjønn som omfatter blant annet kunnskap om arten og det lokale økosystem. 
Vurderingen skal også omfatte en avveining mellom hensynet til næringsutvikling og andre 
samfunnshensyn».2 
 
Fiskeridirektoratet legger også prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 til grunn i 
vurderingen av dispensasjonssøknaden.  
 
Fiskeridirektoratet har vurdert de miljømessige forholdene ved drift av akvakultur av flere arter 
på den aktuelle lokaliteten, samt relevant dokumentasjon vedlagt dispensasjonssøknaden. Ingen 
av de omsøkte artene er fremmede i området, og søker pålegges gjennom vilkår i dette vedtaket 
å drive akvakultur av lokale bestander. Fiskeridirektoratet vurderer at de tiltak Hustadvika vgs 
nevner i sine risikoanalyser og beredskaps- og biosikkerhetsplaner vil forebygge og begrense 
rømmings- og sykdomsspredningsrisikoen. Basert på dette vurderer Fiskeridirektoratet den 
økologiske risiko som følge av både rømming og spredning av sykdommer som lav. 
 
Fiskeridirektoratet har etter en samlet vurdering kommet frem til at Hustadvika vgs skal gis 
dispensasjon fra forskriften § 4 andre ledd bokstav a, jf. § 21.  
 
 

4. Klagerett  

Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, jf. § 29. Klagesaksenheten i 
Fiskeridirektoratet er klageinstans, jf. forvaltningsloven § 28. En eventuell klage skal sendes til 
seksjon akvakulturtildeling i Fiskeridirektoratet for saksforberedelse av klagesaken jf. 
forvaltningsloven § 33 jf. § 32.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Brønsten Osland 
seksjonssjef 
 
Melina Taraldsen 
rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 
2 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 64 
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Mottakerliste: 
Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE 
 
 
Kopi til: 
Arve Ingolf Slettvåg    
Yngve Solemdal    
 
 
 


