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Oppdrag til Fiskeridirektoratet – utarbeidelse av metodikk for kartlegging 
av sårbart naturmangfold ved søknad om etablering eller utvidelse av 
anlegg for akvakultur. 

 

Bakgrunn 

I forslag til revidering av forurensningsregelverket for akvakultur fra Fiskeridirektoratet og 

Miljødirektoratet påpekes behovet for å se nærmere på dokumentasjon for å avdekke om det 

finnes sårbart naturmangfold som kan bli negativt påvirket av forurensning fra 

akvakulturvirksomhet i åpne merder i sjø. Med sårbart naturmangfold menes viktige marine 

naturtyper og sårbare/truede arter. Direktoratene viser til behovet for mer kunnskap om 

metodikk for kartlegging før det kan forskriftsfestes krav om undersøkelse og 

dokumentasjon. 

 

Det stilles i dag ikke rutinemessig krav om kartlegging eller undersøkelser av sårbart 

naturmangfold som dokumentasjon ved søknader om tillatelse til nyetablering (eller utvidelse 

av eksisterende lokaliteter) av akvakultur. Krav til dokumentasjon fremgår av 

tildelingsforskriftene og søknadsskjema for akvakultur. Etter dagens minstekrav skal 

søknaden inneholde en B-undersøkelse (NS 9410) samt strømmålinger og 

kartdokumentasjon. Tildelingsmyndigheten for tillatelse etter akvakulturloven krever vanligvis 

at søker gjennomfører en forundersøkelse som beskrevet i NS 9410:2016. Denne 

standarden beskriver minimum av hva som bør inngå i en forundersøkelse, men den er ikke 

uttømmende og viser til at andre undersøkelser også kan inngå som en del av 

forundersøkelsen. Standarden har ingen beskrivelse av kartlegging og dokumentasjon av 

sårbart naturmangfold. Fylkesmannen kan be om ytterligere opplysninger dersom 

tildelingsforskriftens krav ikke dekker fylkesmannens behov for å kunne vurdere søknaden 

etter forurensningsloven. Dette forsinker søknadsbehandlingen. 
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Når søknader om klarering av akvakulturlokaliteter vurderes, baserer forvaltning og søker 

seg på tilgjengelig og eksisterende kunnskap om forekomster av sårbart naturmangfold. 

Denne kunnskapen er i dag svært mangelfull. Funn av sårbart naturmangfold i etterkant av at 

tillatelser er gitt er svært uheldig, og kan i ytterste fall medføre at tillatelser trekkes tilbake. 

Det er derfor et stort behov for kartlegging i forkant av etablering eller ved vesentlige 

utvidelser av allerede eksisterende anlegg, slik at kunnskapen inngår som grunnlag i 

søknadsbehandlingen.  

 

Oppdrag om å utvikle og foreslå kartleggingsmetodikk 

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet bes om å utrede og foreslå en metodikk for kartlegging 

av viktige marine naturtyper, nøkkelområder og marine rødlistearter som ev. kan ta skade av 

utslipp fra akvakulturvirksomhet.  

 

Hensikten med oppdraget er å fastsette en metodikk som gir tilstrekkelig informasjon for å 

avdekke om det er forekomster av sårbart naturmangfold i nærheten av en omsøkt lokalitet. 

Kartleggingsmetodikken bør følge en standard fremgangsmåte slik at resultatene er 

etterprøvbare. Det må legges til grunn at dokumentasjonen skal tilfredsstille forvaltningens 

kunnskapsbehov, samtidig som metodikken også bør være kostnadseffektiv slik at 

undersøkelsene kan inngå som et krav til forundersøkelsen for søknader om akvakultur. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet ber Fiskeridirektoratet og 

Miljødirektoratet om å samarbeide om oppdraget. 

 

Departementene ber direktoratene om et forslag til tidsplan for når oppdraget kan 

ferdigstilles. Tidsplanen skal oversendes departementene senest 1. februar 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjersti Pauline Vartdal (e.f.) 

fung. ekspedisjonssjef 

 

 

Vegard Haukeland 

kst. avdelingsdirektør 
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