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Møre og Romsdal fylkeskomme v/Hustadvika 
videregående skole - Søknad om tillatelse til 
akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret på lokaliteten Ytre Harøy i 
Hustadvika kommune - Offentlig ettersyn og 
kommunal behandling  
 
Vi viser til vedlagte søknad der Møre og Romsdal fylkeskommune v/Hustadvika 
videregående skole søker om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 
regnbueørret på lokaliteten Ytre Harøy i Hustadvika kommune. Tillatelsen skal inngå 
som del av det praktiske undervisningstilbudet i akvakultur ved skolen. Møre og 
Romsdal fylkeskommune er i ferd med å ferdigstille et nytt undervisningsbygg som skal 
benyttes av marine fag ved Hustadvika VG skole. En viktig del av undervisningstilbudet i 
akvakultur vil være et lite, men innholdsrikt landbasert akvakulturanlegg. 
 
Søknaden gjelder tillatelse til andre arter enn laks, ørret og regnbueørret på følgende 
stedsangivelse: 
 
navn:   posisjon i grader og desimalminutter   kartdatum 
Ytre Harøy 62˚53,619’ N  6˚ 57,254’ E    Euref89/WGS84 
 
Søker ønsker å drive akvakultur av en rekke arter: 

• 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) 
Fiskeridirektoratet har gitt dispensasjon fra forskrift om tillatelse til 
akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret, § 4 første ledd bokstav a, 
som sier at det kan gis tillatelse til en bestemt art.  
 
Maksimal mengde fisk i anlegget vil være 940 kg. Innsett av fisk i anlegget vil basere 
seg kun på villfanget fisk. All fisk som settes inn vil bli avlivet på anlegget. Formålet 
med driften er undervisning, ingen kommersiell produksjon. 
 
Tiltaket faller inn under vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-
21-854). Dersom berørte parter mener tiltaket kan få vesentlige virkninger, og disse 
virkningene ikke allerede er tilfredsstillende gjort rede for i søknaden, må dette meldes 
til fylkeskommunen innen 4 uker. Vi minner om at det er fagmyndigheten for de 
respektive kriteriene som skal vurdere om de mener tiltaket kan få vesentlige virkninger 
innenfor sitt område og eventuelt melde dette inn til fylkeskommunen. 
 
Siden Møre og Romsdal fylkeskommune står som søker, er Trøndelag fylkeskommune 
settefylkeskommune i denne saken. Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet i 
akvakultursaker og har bl.a. ansvar for å oversende søknaden til kommunen.  
 
Offentlig ettersyn og kommunal behandling 
Vi ber med dette om at Hustadvika kommune bistår med at søknaden legges ut til 
offentlig ettersyn i fire uker og kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er 
vanlig lest på stedet. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig.  
 
Vi ber også om at kommunen gir en uttalelse angående søknaden i forhold til 
kommunenes arealplan så snart offentlig ettersyn er gjennomført og senest innen 12 
uker jfr. «Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader». 
 
Vi ber om at eventuelle uttalelser som kommer inn ved offentlig ettersyn sendes til 
Trøndelag fylkeskommune sammen med kommunen sin uttalelse. 
 
Vennligst ta kontakt ved spørsmål eller uklarheter. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lill Connie Furu 
Seniorrådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 
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