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1 Innledning  

 

1.1 Tema for oppgaven 

 

Temaet for oppgaven er å se nærmere på et nytt forvaltningssystem, som blir kalt trafikklys-

systemet opp mot en rettslig standard om miljømessig forsvarlighet som stilles til oppdrett av 

laks (Salmo Salar). Trafikklyssystemet er et system som deler opp kysten i produksjonsområ-

der og gir produksjonsvekst basert på miljøkvaliteten i produksjonsområdet. Jeg vil drøfte 

sentrale problemstillinger knyttet til hvordan systemet fungerer og på den måten vurdere om 

systemet legger opp til en miljømessig forsvarlig produksjonsvekst. 

 

Oppdrett av laks i Norge foregår hovedsakelig i åpne merder i fjordene med fri tilstrømming 

av sjøvann, og er på den måten en næring som både er avhengig av de lokale miljøforholdene 

samtidig som den også påvirker miljøet. Det er i hovedsak påvirkningen på den ville lakse-

stammen i Norge produksjonen tydeligst har gått utover, men utslipp fra anleggene påvirker 

også miljøet i fjordene og andre arter på ulike måter. Produksjonen i åpne merder viste seg å 

være en kostnadseffektiv måte å produsere laks på og produksjonen har derfor økt gradvis og 

vokst seg opp til å bli en stor næring siden den spede begynnelsen på 70-tallet. Oppdrettsnæ-

ringen er i dag en av de viktigste eksportnæringene i Norge og omsatte i 2017 for 64,7 milli-

arder kroner.1 Oppdrettsnæringen er ansett å være en av de sentrale næringene ved omstilling-

en som kommer i norsk økonomi når oljen ikke lenger vil ha den samme posisjonen.2 Derfor 

er det et ønske fra statens side å kunne utvikle næringen videre.  

 

I takt med utviklingen har det blitt et gradvis større behov for regulering. Dette har en sam-

menheng med at miljøet i seg selv har blitt tillagt en større selvstendig egenverdi, og at de 

negative miljøeffektene ved fiskeoppdrett har blitt tydeligere. Oppdrettsnæringen er derfor 

regulert ved at oppdretterne er nødt til å ha en konsesjon for å kunne produsere laks. På den 

måten kan staten kontrollere og ivareta fiskehelsen, matsikkerheten og miljøet på en forsvarlig 

måte. Konsesjonssystemet er regulert i lov 17 juni 2005 nr. 79 om akvakultur og i forskrifter 

hjemlet i den. En slik konsesjon går under navnet akvakulturtillatelse, og det er antallet og 

størrelsene på de akvakulturtillatelsene staten har gitt, som avgjør hvor mye laks som produ-

seres i Norge. Det har vært en gradvis økning i produksjonen av norsk laks, og det har eksis-

tert flere ulike modeller for å regulere veksten. Dagens produksjon er nær å utnytte sin kapasi-

tet innenfor de rammebetingelsene næringen har i dag.3 Det har derfor over lengre tid vært 

                                                 
1 Norges sjømatråd sin nettside 
2 St. Meld. 16 2014-2015 s.7 
3 St. Meld. 16 2014-2015 s.7 
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politisk ønskelig å finne nye bærekraftige løsninger for å forvalte veksten videre i oppdretts-

næringen og legge til rette for nye rammebetingelser. I den anledning valgte Nærings- og Fis-

keridepartementet å vedta trafikklyssystemet basert på stortingsmelding nr. 16 i 2014-2015 i 

den hensikt å skape en mer forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i næringen.4  

 

Trafikklyssystemet er en helt ny forvaltningsmodell for oppdrett av laks, ørret og regnbueør-

ret. Modellen er hjemlet i forskrift vedtatt av nærings- og fiskeridepartementet 16. januar 

2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbue-

ørret (produksjonsområdeforskriften). Videre gir forskrift vedtatt av nærings- og fiskeridepar-

tementet 20. desember 2017 nr. 2397 om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med 

matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017–2018 (kapasitetsøkningsforskriften) nær-

mere regler for hvilke produksjonsområder som skal kunne tilbys vekst for søknadsrunden i 

2018, hvor stor veksten skal være og hvordan et tilbud skal søkes og vedtas. Systemet er i 

hovedsak basert på å dele kysten inn i produksjonsområder og deretter regulere produksjons-

kapasiteten til eksisterende fiskeoppdrettere basert på hva slags miljøkategori produksjonsom-

rådet de tilhører får. Dette systemet går under navnet «Trafikklyssystemet» fordi det i ut-

gangspunktet skal gi produksjonsområdene rødt, gult eller grønt lys for vekst i henhold til 

miljøpåvirkningen i området.  

 

I tillegg til å stille opp reglene for konsesjonssystemet, så oppstiller akvakulturloven §10 en 

standard om miljømessig forsvarlighet. Dette er en standard som gjelder alle deler av opp-

drettsnæringen. En søknad om kapasitetsøkning eller ny akvakulturtillatelse må være miljø-

messig forsvarlig etter akvakulturloven §6 og §10. Dette er en sammensatt vurdering hvor 

andre rettskilder vil være sentrale tolkningsmomenter.  

 

Problemstillingen jeg skal forsøke å besvare i denne oppgaven er om det nye trafikklyssyste-

met, som skal gi økt produksjonskapasitet til eksisterende fiskeoppdrettere, er miljømessig 

forsvarlig eller om forvaltningen også må foreta andre vurderinger. Dette er spesielt interes-

sant fordi systemet til en viss grad går bort fra den totrinnsvurderingen som har vært foretatt 

tidligere, men akvakulturtillatelsen likefullt er en todelt tillatelse. Oppgaven vil forsøke å be-

lyse og besvare ulike problemstillinger knyttet til forskriftene og på den måten vurdere om 

systemet er miljømessig forsvarlig slik det fremstår i dag. Oppgaven vil ha høy aktualitet da 

det er første gang i 2018 at det kan søkes om kapasitetsøkning gjennom trafikklyssystemet. 

 

 

 

                                                 
4 St. Meld. 16 2014-2015 s. 7 
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1.2 Avgrensninger og presiseringer 

 

Jeg vil vurdere trafikklyssystemet med hovedvekt på om systemet alene fungerer i tråd med 

standarden om miljømessig forsvarlighet. Men det betyr at jeg også er nødt til å belyse syste-

mets avhengighetsforhold av en lokalitetsklarering. Jeg vil kort beskrive og vurdere momenter 

ved denne tillatelsen, men jeg vil avgrense mot en totalvurdering av om lokalitetsklareringer 

er miljømessig forsvarlige. For en mer inngående drøftelse av dette vil jeg henvise til «Miljø-

hensyn ved lokalitetsklarering av akvakulturanlegg» av Malin Fosse i Institutt for offentlig 

retts skriftserie nr. 4/2011.  

 

Jeg vil holde meg innenfor den nasjonale lovgivningen på rettsområdet. Det betyr i hovedsak 

akvakulturloven, naturmangfoldloven og forskrifter hjemlet i disse. Jeg avgrenser mot inter-

nasjonale avtaler og forpliktelser samt EUs regler om konsekvensutredning og vanndirektivet, 

fordi disse rettskildene ikke har nær nok tilknytning til terskelen for miljømessig forsvarlighet 

i vurderingen av trafikklyssystemet. Videre avgrenser jeg mot vurderingen knyttet til fiskehel-

se og matsikkerhet. Dette gjør jeg fordi det er miljøutfordringene ved det nye systemet jeg vil 

vurdere opp mot det regelverket og de miljøvurderingene som allerede foreligger.  

 

Jeg vil også avgrense mot trafikklyssystemets side om auksjonering av kapasitetstillatelser. 

Dette systemet går ut på at det er vedtatt en total vekst i de produksjonsområdene som har fått 

kategorien akseptabel miljøpåvirkning. Den restkapasiteten som er igjen når fiskeoppdretterne 

i produksjonsområdet har søkt vekst, vil deretter auksjoneres fritt. Systemet bygger altså på 

mye av de samme vurderingene som resten av trafikklyssystemet, men jeg vil ikke gå nærme-

re inn på dette. Fordi dette systemet er på høring med frist 18. april 2018 og er derfor ikke er 

tilstrekkelig klarlagt på nåværende tidspunkt.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og 

regnbueørret i 2018 



4 

 

1.3 Rettskilder og metode 

Oppgaven er en rettsdogmatisk oppgave der målet er å finne gjeldende rett for trafikklyssys-

temet og drøfte problemstillinger i lys av det. Fagfeltet preges av lite juridisk teori, og det 

foreligger ingen større sentrale verk som er oppdatert etter dagens regelverk innenfor hav-

bruksrett med unntak av en lovkommentar og noen materialsamlinger. Det er også et begren-

set utvalg av andre juridiske artikler og rapporter som er tilknyttet trafikklyssystemet da dette 

er et nytt forvaltningssystem. Oppgaven er derfor i stor grad basert på lover, forskrifter, forar-

beider og offentlige dokumenter. Men jeg har forsøkt å bruke juridisk teori i så stor grad dette 

har vært mulig og relevant for problemstillingene jeg skal løse. Det foreligger lite rettspraksis 

innenfor området på dette tidspunktet. Den eneste praksisen som eksisterer etter systemet er 

vedtak vedrørende 2% økning fattet i 2018, men disse er ikke ferdig klagebehandlet per dags 

dato, så rettssituasjonen er ikke avklart. Videre er det verdt å bemerke at forskriftene og sys-

temet bærer et preg av å være så gjennomregulert at vedtakene som fattes av fylkeskommune-

ne, ikke inneholder noen grad av forvaltningsskjønn og vurderinger. På den måten er det for-

skriftene som i stor grad er avgjørende for rettighetene og pliktene til fiskeoppdretterne. Der-

for har jeg lagt hovedvekten på å vurdere systemet og ikke på innholdet i vedtakene som er 

fattet. 

 

Det sentrale lovverket i denne oppgaven er lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i for-

valtningssaker, lov 17 juni 2005 nr. 79 om akvakultur og lov 19. juni 2009 nr. 100 om natu-

rens mangfold. Trafikklyssystemet er hjemlet i to forskrifter. Den ene forskriften hjemler 

hvordan modellen skal fungere på et mer overordnet plan. Dette er forskrift vedtatt av næ-

rings- og fiskeridepartementet 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur 

av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om ak-

vakultur § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 26, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og 

mattrygghet mv. (matloven) § 7 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.»6. 

Videre gir forskrift vedtatt av nærings- og fiskeridepartementet 20. desember 2017 nr. 2397 

om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueør-

ret i 2017–2018 nærmere bestemmelser og saksbehandlingsregler for søknadsrunden for 

2017-2018. Forskriften er hjemlet i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 

§ 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 26 og § 33a og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområ-

der for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskrif-

ten) § 11 og § 12.7 

                                                 
6 Nærings- og fiskeridepartementets kunngjøringsbrev for forskrift vedtatt av nærings- og fiskeridepartementet 

16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret 
7 Nærings- og Fiskeridepartementets kunngjøringsbrev for forskrift vedtatt av nærings- og fiskeridepartementet 

20. desember 2017 nr. 2397 om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret 

og regnbueørret i 2017–2018 
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1.4 Fremstillingen videre 

 

Jeg har valgt å disponere oppgaven slik at jeg vurderer problemstillinger tilknyttet de to for-

skriftene som utgjør trafikklyssystemet separat. Men før jeg går inn i disse vurderingene gir 

jeg en introduksjon av trafikklyssystemet, forklarer standarden om miljømessig forsvarlighet 

og vurderer sentrale rettskilder som vil være en del av tolkningen av standarden om miljømes-

sig forsvarlighet. Videre i kapitel 2 vurderer jeg også om endringene som gjøres må ha hjem-

mel i akvakulturloven §9 i 2.5 og går nærmere inn på lokalitetsklareringenes rolle i 2.6. Grun-

nen til at jeg foretar disse drøftelsene innledningsvis er fordi de vil være sentrale uavhengig av 

hvilke av forskriftene jeg vurderer. I kapitel 3 drøfter jeg problemstillinger knyttet til produk-

sjonsområdeforskriften. Dette vil være de mest sentrale vurderingene da det er denne forskrif-

ten som stiller opp rammeverket for systemet og er derfor den mest omfangsrike. I kapitel 4 

vurderer jeg kapasitetsøkningsforskriften og de problemstillingene ved systemet som er knyt-

tet til den. Til slutt konkluderer jeg på problemstillingen og vurderer systemet rettspolitisk i 

kapitel 5. Jeg går nærmere inn på innholdet i kapitlene innledningsvis i hvert kapitel.  
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2 Trafikklyssystemet i akvakulturforvaltningen 

 

2.1 Innledning 

 

I dette kapitelet vil jeg i 2.2 først forklare nærmere hvordan forvaltningen av oppdrett av laks 

fungerer og deretter plassere trafikklyssystemet. Der vil jeg også forklare den todeltheten som 

foreligger i dagens system gjeldende akvakulturtillatelse. Dette gjør jeg fordi det er viktig å se 

at det foreligger to vedtak som sammen danner en gyldig akvakulturtillatelse og det er denne 

totalt som skal være miljømessig forsvarlig. I punkt 2.3 skal jeg gjøre rede for hva som ligger 

i standarden miljømessig forsvarlig. Jeg vil gå nærmere inn på andre tolkningsfaktorer og 

lovhjemler i 2.4 som vil være sentrale når det foretas en vurdering av miljømessig forsvarlig-

het. Deretter vil jeg drøfte endringsadgangen som foreligger i akvakulturloven §9 i punkt 2.5 

da dette ikke vil være en vurdering som er direkte tilknyttet de to forskriftene jeg skal drøfte i 

kapitel 3 og 4. Til slutt vil jeg i 2.6 gå nærmere inn på hvordan en lokalitetsklarering fungerer 

og om miljøvurderingene tilknyttet lokalitetsklareringer er gode nok for å dekke vedtak etter 

trafikklyssystemet. Dette ønsker jeg å gjøre i dette kapitelet innledningsvis fordi trafikklyssys-

temet ikke regulerer lokalitetsklareringer, selv om de økningene som gis i systemet er avheng-

ig av at det foreligger en slik klarering, for at kapasitetsøkningen skal materialisere seg i en 

økt produksjon.  

 

Dette kapitelet er derfor helt sentralt og nødvendig for å kunne drøfte problemstillingene som 

er tilknyttet de to forskriftene og trafikklyssystemet videre i oppgaven. 
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2.2 En introduksjon av trafikklyssystemet  

 

Det går frem av stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk 

lakse- og ørretoppdrett at det etter departementets syn forelå tre ulike alternativer for hvordan 

veksten i oppdrettsnæringen skulle reguleres. 8  Alternativ 1 var å fortsette med tildelingsrun-

der med objektive kriterier fastsatt fra gang til gang som tidligere, alternativ 2 var å angi en 

årlig vekstrate for næringen eller alternativ 3 som er basert på produksjonsområder og miljø-

indikatorer. Departementet mente at «selv om hver enkelt lokalitet drives innenfor akseptable 

rammer isolert sett, kan likevel den samlede miljøbelastningen i området bli så stor at miljøets 

bæreevne overskrides.»9 De falt med den begrunnelsen ned på alternativ 3 som er trafikklys-

systemet. Det er dette systemet jeg skal gå nærmere inn på og drøfte problemstillinger knyttet 

til. Men først vil jeg gå inn på hvordan konsesjonssystemet med akvakulturtillatelser er byg-

get opp for å plassere trafikklyssystemet i regelverket.   

 

Regelverket for oppdrett av laks er hjemlet i lov 17 juni 2005 nr. 79 om akvakultur. Formålet 

er at «loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor 

rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten», jf. akvakulturloven 

§1. Akvakulturloven er bygget opp slik at en fiskeoppdretter må ha en akvakulturtillatelse for 

å kunne drive oppdrett av laks jf. akvakulturloven §4 andre ledd. Akvakulturloven §6 stiller 

opp flere kumulative vilkår som må være oppfylt dersom en søker skal få akvakulturtillatelse. 

Først stiller loven opp et generelt vilkår i §6a at det kun kan gis akvakulturtillatelse dersom 

det er «miljømessig forsvarlig.» Videre stilles det vilkår i §6b at søknad er i henhold til areal-

planer og vernevedtak, etter §6c at det foreligger en vurdering av arealinteresser og til slutt i 

§6d at det er gitt tillatelser etter lover om matproduksjon og mattrygghet, om vern mot for-

urensing og avfall, om havner og farvann og om vassdrag og grunnvann. 

 

Det går frem av forarbeidene til akvakulturloven §6 at: «bestemmelsen gjelder for tildeling av 

tillatelser for alle arter. Dette inkluderer både nyetableringer og endringer/utvidelser av eksis-

terende tillatelser.»10 I følge forarbeidene vil derfor reglene og vurderingene vedrørende en 

akvakulturtillatelse også være gjeldende i trafikklyssystemet fordi det gjelder endring-

er/utvidelser i eksisterende tillatelser. En slik akvakulturtillatelse gir etter akvakulturloven §5 

første ledd «rett til produksjon av bestemte arter på avgrensede geografiske områder (lokalite-

ter), med de til enhver tid fastsatte begrensninger av tillatelsens omfang.» I forarbeidene til 

akvakulturloven kommer det fram at det er ment at første ledd legger opp til at akvakulturtil-

latelsen som gis vil være begrenset i henhold til tre ulike parametere. Det første er hvilken art 

                                                 
8 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 8  
9 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 9 
10 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 59 
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tillatelsen er gitt for, det andre er på hvilken geografisk lokalitet driften kan gjennomføres på 

og til sist hvor stor produksjonen maksimalt kan være.11  

 

De to siste parameterne gjør at akvakulturtillatelsen er todelt. Hvilken art som produseres må 

være klarlagt ved begge tillatelsene. Utgangspunktet er at en fiskeoppdretter er avhengig av å 

få det jeg vil kalle en «kapasitetstillatelse» på det maksimale omfanget av produksjonen og 

samtidig inneha en «lokalitetsklarering» som har et omfang tilsvarende denne kapasitetstilla-

telsen eller større for å kunne produsere mengden angitt. Dette avhengighetsforholdet kommer 

tydelig frem i forarbeidene til akvakulturloven som sier at: 

 «Tillatelse til produksjon av bestemte arter på bestemte lokaliteter tilstås i utgangspunktet i 

samme vedtak. Disse elementene kan imidlertid også tildeles på forskjellig tidspunkt og i uli-

ke vedtak slik at man for eksempel etter forvaltningsloven har separat klagefrist for deler av 

tillatelsen. Det er likevel å anse som én tillatelse ettersom produksjonen bare kan utøves når 

man kan produsere bestemt(e) art(er) på bestemt(e) lokalitet(er).»12 

Men disse elementene av en akvakulturtillatelse kan altså gis på ulike tidspunkter og i ulike 

vedtak, og det er slik systemet fungerer i dag.  

 

Dette todelte systemet gjenspeiler seg i forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til 

akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften). Denne forskriften går 

nærmere inn på hvordan søknadsbehandlingen av en akvakulturtillatelse skal foregå i henhold 

til akvakulturloven og det går frem at det dreier seg om to ulike tillatelser og vedtak som beg-

ge er gjensidig avhengige av hverandre og sammen utgjør en akvakulturtillatelse. Dette sys-

temet er videreført i trafikklyssystemet ved at det fortsatt må foreligge en stor nok lokalitets-

klarering for å kunne produsere kapasitetsøkningen. Produksjonsområdeforskriften §2 andre 

ledd sier likevel at forskriften ikke gjelder for kapasitetsregulering på lokaliteter. Det legges 

derfor ikke opp til at en totrinnvurdering hvor søker automatisk må søke ny lokalitetsklarering 

som ved tidligere tildelingsrunder av kapasitetstillatelse. Det holder at det allerede foreligger 

en slik lokalitetsklarering fra før av. Det vil likevel være problemstillinger knyttet til regule-

ringen av de enkelte geografiske lokaliteter tilknyttet trafikklyssystemet, fordi tillatelsene er 

gjensidig avhengig av hverandre. 

 

Det går frem av akvakulturloven §6 andre og tredje ledd og §7 at departementet i forskrift kan 

gi nærmere bestemmelser om tildeling samt krav og bestemmelser knyttet til akvakulturtilla-

telse og dermed kapasitetstillatelse. I §7 går det frem at: «For tildeling av tillatelse til produk-

sjon av laks, ørret og regnbueørret kan departementet gi forskrift om: a) antall tillatelser som 

                                                 
11 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 58 
12 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 58 
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skal tildeles, b) geografisk fordeling av tillatelser, c) prioriteringskriterier, d) utvelgelse av 

kvalifiserte søkere i henhold til prioriteringskriteriene i bokstav c, herunder trekning mv., og 

e) vederlag for tildeling av tillatelser.»  

Departementet har altså hjemmel til å gi forskrifter for å angi nærmere regler angående kapa-

sitetstillatelse til produksjon. Men det er viktig å understreke at de likevel ikke har hjemmel til 

å lage forskrifter og forvaltningsmodeller som strider mot de lovreglene akvakulturloven eller 

annen lovgivning stiller opp jf. lex superior-prinsippet.13 Men det er altså i tråd med lov-

hjemmelen i akvakulturloven §6 andre og tredje ledd og §7 at departementet har vedtatt for-

skriftene som sammen danner trafikklyssystemet.  

 

Trafikklyssystemet et slikt forvaltningssystem som i sine to forskrifter er regulerer antall ka-

pasitetstillatelser og kriteriene for å søke dem. Produksjonsområdeforskriften er den som set-

ter rammeverket for selve systemet, mens kapasitetsøkningsforskriften er den som vil sette 

premissene for hvor det vil tilbys vekst i den enkelte søknadsperiode, nærmere saksbehand-

lingsregler og den fastsetter også vederlaget for en slik kapasitetsøkning. 14 

 

Produksjonsområdeforskriftens viktigste oppgave er å dele den norske kystsonen inn i ulike 

produksjonsområder samt å regulere hvordan et produksjonsområde blir klassifisert etter mil-

jøpåvirkning. Det er denne inndelingen som gir grunnlaget for om den enkelte innehaver av 

akvakulturtillatelse skal kunne søke vekst eller ikke. Den norske kysten er etter produksjons-

områdeforskriften §3 delt inn i 13 ulike geografiske produksjonsområder fra svenskegrensen 

til den russiske grensen øst i Finnmark. Forskriften spesifiserer også nærmere hvordan en 

produksjonstillatelse havner i et område og mulighetene for eventuell flytting jf. §§3-7.  

 

Videre kommer det frem av produksjonsforskriftens §8 at:  

«Produksjonskapasiteten i produksjonsområder for akvakultur reguleres i samsvar med områ-

dets miljømessige bærekraft. Påvirkningen fra akvakultur på miljøet overvåkes etter de til 

enhver tid gjeldende miljøindikatorene, som fremkommer av annet ledd.»  

Det betyr at det er den miljømessige bærekraften i produksjonsområdet som skal være avgjø-

rende for om området skal åpnes for videre vekst eller ikke. §8 annet ledd i produksjonsområ-

deforskriften angir at «Påvirkningen av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på vill laksefisk er 

miljøindikator. Departementet vurderer om miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er ak-

septabel, moderat eller uakseptabel.» De ulike produksjonsområdene blir altså kategorisert 

som enten akseptabel som er de grønne, moderat som er de gule eller uakseptabel som er de 

                                                 
13 Eckhoff, Smith 2014 s.52 
14 Nærings- og Fiskeridepartementets nettside om de nye oppdrettsreglene 
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røde produksjonsområdene basert på hvor påvirket den ville laksebestanden i området er av 

lakselus jf. produksjonsområdeforskriften §9-11.  

 

Det er altså vurderingen av lakselus-smitte på villaks alene departementet baserer miljøkvali-

teten i et produksjonsområde på. Dette avgjør om en innehaver av produksjonstillatelse skal 

kunne bli pålagt en nedbygging av produksjonen(rød), fortsette som før(gul) eller få tilbud om 

å søke videre vekst(grønn) etter produksjonsområdeforskriften §§9-11. Etter kapasitetsøk-

ningsforskriften §4 skal økningen i årets søknadsomgang i de grønne produksjonsområdene 

være på 2% av det kapasitetstillatelsen totalt ligger på, og det er innehavere av tillatelse i pro-

duksjonsområdene 1 og 7-13 som kan søke denne veksten. Videre går det frem at de ikke har 

brukt hjemmelen for nedbygging av kapasitet i de røde produksjonsområdene i årets søknads-

runde. Det ser ut til at det er den samme kategoriseringen og bruk av miljøindikator som vil 

bli lagt til grunn i fremtiden når de skal auksjonere bort nye akvakulturtillatelser.15  

 

Systemet åpner også for en unntaksregel fra systemet der det er produksjonsområdets miljøtil-

stand som avgjør hvorvidt det skal åpnes for vekst eller ikke i produksjonsområdeforskriften 

§12. Unntaksregelen gir innehaver av akvakulturtillatelse muligheten til å søke vekst likevel 

dersom en rekke mer spesifiserte krav til lakselus på oppdrettsfisk i merdene er oppfylt. Dette 

er helt uavhengig av hvilken kategori det produksjonsområdet hvor akvakulturtillatelsen tilhø-

rer har fått. Det vil være opp til fiskeoppdretteren å dokumentere at lusenivået i merdene har 

vært under et gitt nivå over en tidsperiode samt noen andre krav for at en slik søknad om øk-

ning etter §12 vil kunne bli innvilget. Det betyr at det etter §12 er lakselus alene som vil være 

den gjeldende miljøindikatoren. Etter kapasitetsøkningsforskriften §10, skal en økning gitt 

etter produksjonsområdeforskriften §12 i årets søknadsomgang være på opptil 6% av det opp-

drettstillatelsen ligger på. Men størrelsen vil være en vurdering etter den enkelte søknad.  

 

Avslutningsvis vil jeg bemerke at trafikklyssystemet ikke har noen bestemmelser om forhol-

det til forskrift 22. juni 2009 nr. 961 om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller 

ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Denne forskriften stiller opp «særskilte 

krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale lakse-

fjorder» jf. forskriftens §1. Dette vil i likhet med systemet rundt lokalitetsklareringer være 

relevante regler når det kommer til en vurdering av om systemet er miljømessig forsvarlig.  

 

 

                                                 
15 Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og 

regnbueørret i 2018 
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2.3 Miljømessig forsvarlig som rettslig standard  

 

Det foreligger flere materielle regler i lovverket som gjør seg gjeldende for enkeltvedtak og 

forskrifter i oppdrettsnæringen. Disse reglene stiller krav til hvordan både forskrift og saksbe-

handling skal fungere for å være i tråd med lovverket. Den mest sentrale miljøregelen i lov-

givningen for akvakultur er akvakulturloven §10 som stiller opp en regel om at all drift av 

akvakultur skal være miljømessig forsvarlig. Det er denne standarden jeg skal vurdere trafikk-

lyssystemet opp mot. Det går frem av ordlyden i akvakulturloven §10 første ledd at: «Akva-

kultur skal etableres, drives og avvikle på en miljømessig forsvarlig måte.» Dersom man tol-

ker akvakulturloven §10 første ledd i lys forarbeidene foreligger det en generell og materiell 

standard om miljømessig forsvarlighet ved alle sider av akvakultur.16   

 

Bestemmelsen stiller dermed opp en regel for når det kan etableres akvakultur og den stiller 

opp en standard for den driften som allerede eksisterer. Bestemmelsen setter altså ikke opp 

konkrete vilkår til hva som er miljømessig forsvarlig bortsett fra at forarbeidene beskriver at 

«akvakultur skal drives slik at produksjonen ikke på noe tidspunkt fører til vesentlige negative 

effekter på miljøet».17 Bestemmelsen vil derfor tolkes i tråd med det som anses rent faglig å 

være miljømessig forsvarlig på tidspunktet bestemmelsen skal tolkes. Den henter altså sitt 

innhold utenfor lovteksten og må tolkes i tråd med den kunnskap og teknologi samt de normer 

og sosioøkonomiske faktorene som foreligger og endrer seg over tid.18 Det vil i utgangspunk-

tet være forurensning og økologiske effekter, herunder biologisk mangfold som det siktes til i 

denne miljøvurderingen.19 Det er altså disse effektene som vurderes mot det som anses å være 

vesentlige negative effekter etter de normer, kunnskap, teknologi og sosioøkonomiske fakto-

rer som foreligger på tolkningstidspunktet. Utviklingen både innenfor næringen og innenfor 

miljølovgivningen generelt er derfor sentralt for å vurdere terskelen for hva som er miljømes-

sig forsvarlig og ikke. Videre vil bestemmelsen tolkes i lys av formålsbestemmelsen i akva-

kulturloven §1 som vektlegger at produksjonen skal være innenfor rammene av en bærekraf-

tig utvikling.20 

 

 

 

 

                                                 
16 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 64 
17 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 64 
18 Gjelsvik, Dale 2010 s. 75 
19 Lund 2010 s. 76 
20 Fosse 2011 s. 42 
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Forarbeidene utdyper videre at «akvakultur vil etter sin art ha innvirkning på miljøet. Tillatel-

se til akvakultur innebærer at myndighetene aksepterer en viss påvirkning på det omkringlig-

gende miljø.»21 Det betyr at det vil godtas en form for påvirkning av miljøet som er vanlig 

ved fiskeoppdrett, men at det er et forsvarlighetskrav. Det går altså en tålegrense for hvor stor 

påvirkning på miljøet som vil være akseptabel. Denne grensen vil samsvare med vesentlig 

negative effekter vurderingen. Det går frem av akvakulturloven at det ikke foreligger unntak 

fra denne generelle standarden til miljømessig forsvarlighet.  

 

Utgangspunktet for den generelle og materielle standarden i §10 første ledd er at den gjelder 

for den ansvarlige, altså fiskeoppdretteren. Den vil også være en gjeldende standard for å 

kunne gi akvakulturtillatelse etter §6. Det betyr at dersom en søker i trafikklyssystemet får en 

søknad om kapasitetsøkning innvilget, må den avgjørelsen være miljømessig forsvarlig i tråd 

med akvakulturloven §§6 og 10. Det går også frem av forarbeidenes vurdering av samspillet 

mellom bestemmelsene: «Ved at det i §6 henvises til at etablering av akvakultur kun kan skje 

dersom dette er miljømessig forsvarlig vil §10 også gi en anvisning på sentrale miljømessige 

vurderinger som myndighetene må legge til grunn ved behandling av søknader om akvakul-

tur.»22 

 

Det går videre frem av akvakulturloven §10 andre ledd at dette også er en regel som gir 

hjemmel til departementet å spesifisere hvordan standarden skal opprettholdes i ulike situa-

sjoner ved forskrift eller enkeltvedtak. Det er en lang rekke forskrifter som regulerer opp-

drettsnæringen som spesifiserer driften ned i detalj med tanke på tekniske og praktiske krav til 

oppdretteren. Alle disse vil ikke være sentrale for den problemstillingen jeg skal løse. Jeg vil 

derfor begrense meg til de som får virkning ved gjennomføringen av det nye trafikklyssyste-

met. For en mer helhetlig gjennomgåelse av hele forskriftsverket vil jeg vise til Ole Kristian 

Fauchald sin rapport: «Hvilke krav stiller Grunnloven § 112 til lakseoppdrettsnæringen? For-

holdet mellom oppdrettsnæringen og villaks» kapitel 2.2 fra 2016.23 Det som derimot er inter-

essant her er at Departementet har hjemlet trafikklyssystemet i blant annet akvakulturloven 

§§6 og 10.24  

 

Nettopp fordi trafikklyssystemet er bygget opp på en slik måte at dersom kriteriene i de to 

forskriftene er oppfylt, vil det føre til at søker automatisk kan søke en økning. Det gjør at for-

skriftene bærer preg av være en mellomting mellom enkeltvedtak og forskrift. Nettopp fordi 

                                                 
21 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 64 
22 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 64 
23 Fauchald 2016  
24 Nærings- og fiskeridepartementets kunngjøringsbrev for forskrift vedtatt av nærings- og fiskeridepartementet 

16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret 
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både oppdelingen i produksjonsområder og vurderingen av miljøkvaliteten av disse i hoved-

sak vil være vedtak som gjelder bestemte innehavere av akvakulturtillatelse jf. forvaltningslo-

ven §2b. Det er derfor i stor grad systemet i seg selv som vil være avgjørende for om det til-

bys en økt oppdrettstillatelse etter akvakulturloven §6 og dermed vil det være viktig å vurdere 

hvorvidt systemet er miljømessig forsvarlig eller ikke. Men det er viktig å understreke at det 

også må foreligge en lokalitetsklarering med en stilsvarende størrelse eller større for at pro-

duksjonen kan gjennomføres. Men siden det er produksjonsområdeforskriften og kapasitets-

økningsforskriften som utgjør trafikklyssystemet, og de er hjemlet i akvakulturloven §§6 og 

10 vil dette tale for at standarden om miljømessig forsvarlighet er gjeldende for forskriftene. 

Derfor vil også vurderinger av forskriftenes lovlighet isolert sett ha interesse.  
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2.4 Sentrale rettskilder for vurderingen av miljømessig forsvarlighet 

 

Trafikklyssystemet og vedtak fattet etter systemet er selvfølgelig også underlagt den generelle 

lovgivningen som skal sikre et godt miljø.25 Disse reglene vil være sentrale for å klarlegge 

hva terskelen for miljømessig forsvarlighet innebærer.26 De ulike reglene vil fungere som 

tolkningsmomenter for når terskelen for miljømessig forsvarlighet skal fastsettes i hvert enkelt 

tilfelle.27 Først vil jeg se nærmere på hvilke miljøkrav Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 

1814 §112 stiller opp. Ordlyden er at «enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en 

natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en 

langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Det sentrale i 

denne problemstillingen er at produksjonsevnen og mangfoldet skal bevares samt at ressurse-

ne skal forvaltes bærekraftig med tanke på fremtiden. Jeg vil ikke gå nærmere inn på bestem-

melsen, men at mangfoldet og produksjonsevnen er grunnlovfestet betyr at dette skal vurderes 

i alle problemstillinger som måtte dukke opp i norsk rett. 28  Det vil derfor være sentralt ved 

en vurdering av miljømessig forsvarlighet. Flere lover og bestemmelser går nærmere inn på 

hvordan produksjonsevne og mangfold skal ivaretas og disse vil i stor grad gi mer direkte 

retningslinjer for hvordan tolkningen av miljømessig forsvarlighet.  

 

Lov 19. juni 2009 nr. 100 om naturens mangfold(naturmangfoldloven) er den mest sentrale og 

stiller opp regler som vil være helt sentrale for hvilke vurderinger som ligger i det miljømes-

sig forsvarlige. De kanskje mest sentrale bestemmelsene i denne sammenheng vil være na-

turmangfoldloven §4 og § 5 som stiller opp generelle miljøkvalitetsnormer for forvaltnings-

målene til naturtyper og arter og lovens §§8 til 12, som er prinsipper for offentlig beslutnings-

taking.  

 

Jeg vil først se på naturmangfoldloven §5 som gjelder forvaltningsmål for arter da dette er 

nærliggende miljøutfordringer ved akvakultur av laks. En av hovedutfordringene ved oppdrett 

av laks er tilknyttet andre arter, spesielt villaks. Men det vil også være vurderinger tilknyttet 

§4 om naturtyper, da utslipp fra anlegg kan påvirke naturtyper i ulik grad. Jeg beskriver like-

vel ikke denne bestemmelsen nærmere her fordi det vil være mye av de samme vurderingene 

som etter §5.29  Det går frem av §5 første ledd i naturmangfoldloven at: 

«Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer 

i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå 

                                                 
25 Gjelsvik, Dale 2010 s. 74 
26 Fosse 2011 s. 129 
27 Fauchald 2017 s. 3 
28 Fauchald 2016 s. 36 
29 Backer 2012 s. 228 
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dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske be-

tingelsene som de er avhengige av». Det betyr at det som utgangspunkt er et mål i seg selv at 

arter som villaks, sjøørret og sjørøye, som er de mest utsatte artene for påvirkning fra opp-

drettsnæringen, skal bli forsøkt ivaretatt på lang sikt og ikke minst på en slik måte at de fort-

satt eksisterer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Dette forvaltnings-

målet legger også opp til at det skal kunne tas skritt for å stanse og snu en utvikling som går 

feil vei når det gjelder en art.30 Dette rent isolert sett vil si noe om hva som kan tolkes som 

miljømessig forsvarlig etter akvakulturloven §§6 og 10. Men det lyder av forarbeidene til na-

turmangfoldloven at: «Bestemmelsen pålegger ikke forvaltningen eller private noen direkte 

forpliktelser, men har betydning for lovtolkning og skjønnsutøvelse etter denne og andre lo-

ver, samt ved utforming av regelverk.»31  

 

Det betyr fortsatt ikke at målet om å opprettholde en art og genetisk mangfold bortfaller der-

som andre viktige hensyn taler for dette. Det går nemlig videre fram i forarbeidene at: «Det 

innebærer at målene skal søkes nådd, men måten å oppnå det på må avstemmes mot andre mål 

i samfunnet.»32. Enkelt forklart vil altså naturmangfoldloven §5 ikke gi direkte forpliktelser 

for hvordan målet skal nås, men må tas i betraktning33 når det kommer til lovtolking og 

skjønnsutøvelse av blant annet akvakulturlovens bestemmelser34 og ikke minst ved vurde-

ringen av miljømessig forsvarlighet. På den måten vil den være en sentral tolkningsfaktor når 

terskelen for miljømessig forsvarlig stilles opp i de problemstillingene jeg skal drøfte i denne 

oppgaven.  

 

Det foreligger også en forskrift om kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk laks (Salmo 

salar) (kvalitetsnormen for villaks) 20. september 2013 nr. 1109 som har hjemmel i natur-

mangfoldloven §13. I naturmangfoldloven §13 første ledd kommer det nemlig frem at: 

«Kongen kan fastsette retningsgivende kvalitetsnormer for naturmangfoldet, bl.a. om fore-

komsten av en art eller utbredelsen eller økologisk tilstand av en naturtype.» Jf. Artikkel 1 

andre punktum i kvalitetsnormen for villaks går det frem at «Normen er retningsgivende for 

myndighetenes forvaltning og skal klargjøre hva som er god kvalitet for villaks og dermed gi 

myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og faktorene som på-

virker bestandene av atlantisk laks.» 

 

                                                 
30 Bugge 2014 
31 Ot.prp.nr.52 (2008-2009) s.375 
32 Ot.prp.nr.52 (2008-2009) s.81 
33 Backer 2010 s. 70 
34 Bugge 2014 s.246 
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Jeg går ikke nærmere inn på hva hele denne kvalitetsnormen innebærer rent rettslig her, men 

det går frem av naturmangfoldloven §13 tredje ledd at: «Blir en kvalitet fastsatt i en norm 

etter denne loven ikke nådd, eller er det fare for dette, bør myndigheten etter denne lov i sam-

råd med andre berørte myndigheter utarbeide en plan for hvordan kvaliteten likevel kan bli 

nådd.» Siden det kommer frem av ordlyden at det er en bør og ikke skal regel kan den derfor 

ikke sies å være en selvstendig forpliktende norm, selv om den hjemler en del tiltak, men den 

vil være en viktig retningsgiver for hvordan man foretar lovtolkning og skjønnsutøvelse i tråd 

med akvakulturloven og andre bestemmelser samt for hvordan forvaltningssystemene er bygd 

opp. Naturmangfoldloven §13 og kvalitetsnormen for villaks vil derfor være et sentralt og 

tungtveiende argument ved tolkningen av om noe er miljømessig forsvarlig eller ikke. 

 

I tillegg til disse mer spesialiserte reglene om forvaltning av arter og naturtyper stilles det 

også opp noen mer generelle regler for hvordan forvaltningen skal behandle saker som gjelder 

miljøet. Alle disse vil også være med som tolkningsfaktorer når det gjelder fastsettelsen av 

hva som er miljømessig forsvarlig. Det vil for det første være alminnelige forvaltningsrettslige 

prinsipper, samt de prinsippene for offentlig beslutningstaking naturmangfoldloven §§8-12 

stiller opp jf. Naturmangfoldloven §7.  

 

Reglene fra den alminnelige forvaltningsretten, som vil være mest aktuelle når det gjelder 

problemstillingene tilknyttet trafikklyssystemet, vil være forvaltningens utredningsplikt etter 

lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker(Fvl.) §§17 og 37. Kort sagt er 

foreligger det en plikt etter fvl. §17 første ledd første punktum og fvl. §37 første ledd om at: 

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.» Ord-

lyden er altså lik i §17 og §37 som gjelder henholdsvis enkeltvedtak og vedtak om forskrift. 

Det betyr at forvaltningen har en plikt til å undersøke og utrede saken så godt som mulig før 

det fattes et vedtak. Dette er en regel som vil kreve en høyere grad av utredning i takt med 

hvor inngripende vedtaket vil være.35 Forskriftene og enkeltvedtakene i trafikklyssystemet 

kan potensielt være meget inngripende med tanke på miljøet. Det stilles derfor relativt sett 

høye krav til forvaltningens utredningsplikt. 

 

Naturmangfoldloven §8-12 som utfyller videre hva denne utredningsplikten inneholder og 

hva slags informasjon forvaltningen skal skaffe seg før et vedtak fattes, er derfor meget sent-

rale i tolkningen av hva som er miljømessig forsvarlig. Naturmangfoldloven §7 stiller nemlig 

opp et prinsipp om at §§8-12 i naturmangfoldloven skal legges til grunn som retningslinjer for 

all offentlig beslutningstaking.36 Det betyr at disse prinsippene skal være retningsgivende bå-

                                                 
35 Eckhoff, Smith 2014 s. 265 og 325 
36 Backer 2010 s. 85 
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de når departementet vedtar forskrifter som produksjonsområdeforskriften og kapasitetsøk-

ningsforskriften samt at de skal være retningslinjer for de enkeltvedtak som fattes med hjem-

mel i forskriftene.37 Jeg vil derfor veldig kort gjennomgå hva de aktuelle retningslinjene inne-

bærer da disse vil være viktig for tolkningen av miljømessig forsvarlighet 

 

Naturmangfoldloven §8 første ledd stiller opp et krav om at: «offentlige beslutninger som 

berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om ar-

ters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirk-

ninger.» Som det går frem av ordlyden, stiller den i likhet med forvaltningsloven §17 og §37 

opp en utredningsplikt om at vedtak skal baseres på vitenskapelig kunnskap. Det betyr at for-

valtningen ikke bare skal samle eksiterende informasjon, men plikter også å fremskaffe ny 

informasjon der det er nødvendig.38Men som det går frem av ordlyden, foreligger det her en 

rimelighetsvurdering. Etter denne rimelighetsvurderingen skal blant annet kostnadene for å 

skaffe vitenskapelig kunnskap etter naturmangfoldloven §8 første ledd andre punktum vurde-

res opp mot sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet39.  

 

Det går frem av forarbeidene til naturmangfoldloven at faktorer som spiller inn ved vurdering 

av sakens karakter er størrelsen på virksomheten, graden av profesjonalitet, varigheten og de 

økonomiske sidene. Denne vurderingen målt opp mot risiko for skade avgjør hvor mye kunn-

skap som skal innhentes.40. Risikoen for skade er igjen en vurdering opp mot hva slags sak 

eller virksomhet det dreier seg om og hvor stort potensiale for skade på miljøet virksomheten 

kan påføre. I saker som vedrører akvakultur, må det derfor stilles et relativt høyt krav til vi-

tenskapelig kunnskapsgrunnlag ved offentlige beslutninger fordi det dreier seg om en profe-

sjonell næring og store økonomiske interesser samtidig som risikoen for miljøet potensielt kan 

være veldig stort i enkelte tilfeller. Kravet til kunnskapsgrunnlag ved vurderingen av miljø-

messig forsvarlighet settes derfor relativt sett høyt.  

 

Naturmangfoldloven §9 sier at: 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virk-

ninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på na-

turmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 

skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe for-

valtningstiltak.». Denne regelen er delt opp i en defensiv betydning i første punktum som sier 

at man skal unngå å sette i verk tiltak som potensielt kan medføre vesentlig skade dersom man 

                                                 
37 Bugge 2014 s. 247 
38 Bugge 2014 s. 248 
39 Ot.prp.nr.52 (2008-2009) s.379 
40 Ot.prp.nr.52 (2008-2009) s.379 
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ikke har tilstrekkelig kunnskap om miljørisikoen.41 Andre punktum derimot stiller opp en of-

fensiv betydning som betyr at det offentlige skal sette i verk tiltak for å unngå potensielle al-

vorlige eller irreversible skader på miljøet eller naturmangfoldet selv om det ikke foreligger 

vitenskapelige bevis for at en slik skade vil inntreffe.42.  

 

Naturmangfoldloven §9 stiller dermed opp en regel om at forvaltningen skal forsøke å unngå 

skader ved å ikke fatte tiltak som potensielt kan føre til skade og på den andre siden fatte ved-

tak som kan hindre potensiell skade. Dette er lovfesting av de man kaller føre-var-prinsippet 

og det må derfor kunne legges til grunn at dette prinsippet følges dersom noe kan sies å være 

miljømessig forsvarlig. Nettopp fordi bestemmelsen tar sikte på å unngå mulig vesentlig ska-

de. Dette er i tråd med forarbeidene til akvakulturloven som sier at oppdrett ikke på noe tids-

punkt skal ha «vesentlige negative effekter på miljøet»43 Alvorlighetsgraden i bestemmelsene 

ser derfor ut til å sammenfalle med en lik vesentlighetsvurdering. 44 Kort sagt vil et vedtak 

eller forskrift etter akvakulturloven som ikke tar hensyn til føre-var-prinsippet sannsynligvis 

være i strid med standarden om miljømessig forsvarlighet.  

 

Naturmangfoldloven §10 stiller opp en regel som at offentlige beslutningstakere skal legge til 

grunn en økosystemtilnærming. Det betyr at «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 

fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for» jf. naturmangfoldloven 

§10. Det betyr enkelt og greit nye tiltak og påvirkningen av dem, skal gjennom en helhetsvur-

dering av hva slags belasting økosystemet totaltsett blir utsatt for.45 Dette betyr at vurderinge-

ne av miljømessig forsvarlighet innebærer en helhetsvurdering av alle påvirkninger på miljøet 

og hva slags samlet belastning dette utgjør. Dette vil dermed bli en vurdering av den samlede 

belastningen er innenfor naturens tåleevne. Det vil være summen av eksisterende påvirkninger 

for et lite eller stort område eller økosystem som vil være totalvurderingen.46 

 

Den siste bestemmelsen som vil være aktuell for vurderingen av miljømessig forsvarlighet i 

dette tilfellet er naturmangfoldloven §12. Det går frem av §12 at: «For å unngå eller begrense 

skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og 

lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 

mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.». Som det går 

frem av både forarbeidene og ordlyden i §12, kombinerer bestemmelser prinsippet om best 

                                                 
41 Bugge 2014 s. 248 
42 Bugge 2014 s. 249 
43 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 64 
44 Lund 2010 
45 Ot.prp.nr.52 (2008-2009) s.381 
46 Backer 2010 s. 101.  
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mulig tilgjengelig teknikker og driftsmetode samt prinsippet om en best mulig lokalisering for 

å unngå skader på naturmangfoldet.47 Denne bestemmelsen knyttes opp mot en helhetsvurde-

ring der flere faktorer enn de rent miljømessige gjør seg gjeldende.  

 

Alle disse rettskildene vil være sentrale når standarden om miljømessig forsvarlig etter akva-

kulturloven §§6 og 10 skal fastsettes i den enkelte problemstilling. Det vil altså bli tatt hensyn 

til ulike forvaltningsmål av arter og naturtyper, utredningsplikt/kunnskapsgrunnlag, føre-var-

prinsippet, økosystemtilnærmingen og at det er de beste teknikker, driftsmetoder og lokalise-

ringer som ligger til grunn for de valgene som er tatt. Avslutningsvis er det verdt å bemerke at 

akvakulturloven §1 formålsbestemmelse legger til grunn en bærekraftig utvikling. Dette er 

også er rettslig prinsipp som vil ha virkning i vurderingen.48 Det er alle disse faktorene samlet 

som utgjør standarden om miljømessig forsvarlig og de vil derfor være sentrale i vurderingene 

jeg skal gjøre videre i oppgaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Ot.prp.nr.52 (2008-2009) s. 382 
48 Backer 2011 s. 56 
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2.5 Strider en slik endring i akvakulturtillatelsen etter trafikklyssystemet 

mot akvakulturloven §9? 

 

Akvakulturloven §9 gir departementet hjemmel til å trekke tilbake eller endre en akvakultur-

tillatelse. Bestemmelsen stiller opp fem alternative vilkår som gir hjemmel for en slik endring 

eller tilbaketrekking.49 Spørsmålet her blir om departementet må ha hjemmel i §9 for å gjen-

nomføre den endringen i akvakulturtillatelsen trafikklyssystemet legger opp til. Som det går 

frem av ordlyden i bestemmelsen, ramser den opp en rekke tilfeller som enten vil være i strid 

med reglene for akvakultur eller at forutsetningene for drift av akvakultur har endret seg. Som 

det går frem av trafikklyssystemet, dreier det seg om å gi eksisterende fiskeoppdrettere med 

akvakulturtillatelse en økning, en nedjustering eller en opprettholdelse av eksisterende pro-

duksjonskapasitet. Det vil si at det dreier seg om å endre kapasiteten i akvakulturtillatelsen for 

de som enten havner i en grønn eller en rød sone.  

 

Jeg vil først se nærmere på om forvaltningen trenger hjemmel i §9 for å gi en økning i pro-

duksjonskapasiteten. Som det går frem av bestemmelsen, så kan ordlyden tolkes slik at be-

stemmelsen gir vilkår i tilfeller hvor det drives i strid med regelverket, at grunnlaget for drif-

ten er endret eller at driften ikke lenger er tilstede. Altså tilfeller hvor grunnlaget for driften er 

endret eller der driften ikke lenger foregår slik den skal etter tillatelsen som ble gitt. Dette 

taler for at hjemmelen for endring eller tilbaketrekking gjelder i tilfeller det vil være til ulem-

pe for innehaver av en akvakulturtillatelse. Det går frem av forarbeidene til akvakulturloven at 

tilbaketrekking må brukes varsomt og det legges opp til at det skal brukes forholdsmessig-

hetsvurdering av tiltak opp mot det enkelte vilkåret som hjemler en endring.50  

 

Det kan likevel tolkes slik at det vil gjelde alle endringer når forarbeidene legger til grunn at 

departementer kan ta vekk vilkår og legge til nye.51 Men dersom man leser forarbeidene til 

bestemmelsen helhetlig, så er det nok ment at departementet kan fjerne vilkår og legge til nye 

i for eksempel de tilfellene der vesentlige forutsetninger er endret etter §9b. Nettopp fordi det 

vil være naturlig å fjerne de vilkårene som hvilte på de forutsetningene som nå er borte, samt 

å legge til nye. Det følger også av forarbeidene vedrørende §6 som gjelder tildeling av akva-

kulturtillatelse at regelen «inkluderer både nyetableringer og endringer/utvidelser av eksiste-

rende tillatelser».52 Det betyr at §6 også er ment å gjelde tilfellene hvor produksjonskapasite-

ten økes slik som der er i dette tilfellet i trafikklyssystemet. Det er likevel ingen automatikk i 

at §6 utelukker at det også må foreligge hjemmel i §9. Men slik ordlyden er i bestemmelsen 

                                                 
49 Gjelsvik, Dale 2010 s. 66 
50 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 62 
51 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 57 
52 Ot.prp.nr.61 (2004-2005) s. 57 
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og i forarbeidene, er det mye som tyder på at det har vært lovgivers mening å gi hjemmel til å 

fatte inngripende vedtak som vil ramme oppdretter på en negativ måte.  

 

Dette samsvarer også godt med forvaltningsloven §35 sitt prinsipp om at forvaltningen kan 

omgjøre sitt eget vedtak til gunst for den vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser. Fordi 

et slikt vedtak om økning i produksjonskapasiteten nettopp vil være ensidig begunstigende da 

fiskeoppdretter selv velger hvorvidt han ønsker å benytte seg av muligheten eller ikke. Det 

samsvarer også godt med at forvaltningen må ha hjemmel for å fatte inngripende vedtak. Men 

at dette samsvarer med forvaltningslovens system, vil ikke i seg selv være avgjørende da det 

også kan tolkes slik at akvakulturloven nettopp stiller opp en «lex specialis» regel som går 

bort fra forvaltningslovens generelle regel om at begunstigende vedtak kan foretas uten 

hjemmel. En kan også se problemstillingen slik at det bør foreligge hjemmel ved en endring 

til gunst for fiskeoppdretter, da et slikt vedtak vil kunne være inngripende ovenfor tredjeparter 

eller miljøet i seg selv.  

 

Men når man ser på lovens oppbygning, tolker forarbeidene og lovens ordlyd samt §6, så er 

det totalt sett mye som tyder på at akvakulturloven §9 er ment å gi hjemmel til departementet 

når det vil være inngripende ovenfor en fiskeoppdretter. Det samsvarer godt med at systemet 

legger opp til at det skal foretas en full miljøvurdering også i de tilfellene der et vedtak gir 

fiskeoppdretter en økning i produksjonskapasiteten. På den måten kan man legge til grunn at 

ved begunstigende vedtak ovenfor fiskeoppdretter, så vil tredjeparter til en viss grad være 

beskyttet av regelen i akvakulturloven §6. Konklusjonen min blir derfor at departementet ikke 

trenger å hjemle en kapasitetsøkning gitt etter trafikklyssystemet i akvakulturloven §9.  

 

Dette betyr på den andre siden at det må foretas en vurdering hvorvidt departementet har 

hjemmel i akvakulturloven §9 til å redusere produksjonskapasiteten til de fiskeoppdretterne 

som er plassert i et rødt produksjonsområde. Denne vurderingen vil jeg ikke gå nærmere inn 

på fordi det faller utenfor min problemstilling knyttet til om trafikklyssystemet er miljømessig 

forsvarlig. Det er også verdt å merke seg at denne hjemmelen ikke er brukt i søknadsrunden i 

2018 etter kapasitetsøkningsforskriften. 
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2.6 Vil miljøvurderingene tilknyttet lokalitetsklareringer alene være 

tilstrekkelig for at endringer i akvakulturtillatelser etter 

trafikklyssystemet er miljømessig forsvarlig?   

 

En akvakulturtillatelse er en todelt tillatelse. Det er derfor en slags totrinnsvurdering for å 

kunne drive lovlig akvakultur. Det første trinnet og vurderingen er at en fiskeoppdretter har en 

kapasitetstillatelse som gjelder det totale omfanget av driften. Det andre trinnet er at det fore-

ligger en eller flere lokalitetsklareringer som gir fiskeoppdretteren lov til å bruke et geografisk 

avgrenset område til å drive denne produksjonen.53 Som nevnt så er det kun kapasitetstillatel-

sen som produksjonsområdeforskriften gjelder jf. produksjonsområdeforskriften §2. Det er 

altså i vedtaket om kapasitetstillatelsen det kan gis en økning, men siden det er en todelt tilla-

telse må en fiskeoppdretter inneha en lokalitetsklarering tilsvarende stor eller større for å kun-

ne gjennomføre økningen i produksjonen. Det kan enten søkes en ny klarering av lokalitet for 

å nå denne kapasiteten eller så kan fiskeoppdretteren bruke eksisterende klarerte lokaliteter 

tilknyttet kapasitetstillatelsen som allerede er store nok. Den eneste måten lokalitetsklare-

ringen har blitt påvirket av det nye systemet er at laksetildelingsforskriften §33 stiller opp et 

krav til at en lokalitet må være tilknyttet et produksjonsområde.  

 

Selv om ikke trafikklyssystemet regulerer lokalitetsklareringene vil dette likevel være sentralt 

fordi en stor del av miljøvurderingene knyttet til akvakulturtillatelser er og har vært tilknyttet 

lokalitetsklareringen. Tidligere da det forelå objektive kriterier for tildeling av kapasitetstilla-

telser hvilte nemlig miljøvurderingene på lokalitetsklareringen.54 Systemet for en slik klare-

ring går frem av laksetildelingsforskriften kapitel 6 samt at det foreligger et krav til en slik 

klarering for å i det hele tatt kunne drive akvakultur jf. laksetildelingsforskriften §29. Det er 

likevel verdt å merke seg at det i utgangspunktet ikke finnes noen øvre begrensninger i hvor 

mange lokalitetsklareringer det kan foreligge langs norskekysten slik det er ved kapasitetstil-

latelsene som angir totaltomfanget av produksjonen. Men det foreligger en begrensning på at 

det kun kan være fire lokalitetsklareringer tilknyttet en standard akvakulturtillatelse. Dette er 

begrunnet i at det må foreligge en viss fleksibilitet for å få en effektiv produksjonssyklus for 

fiskeoppdretterne. Det foreligger altså ingen tildelingsrunder, men en fortløpende saksbehand-

ling av søknad om klarering av lokalitet. Her vil jeg derfor veldig kort drøfte miljøvurde-

ringene tilknyttet lokalitetsklareringen i lys av de miljøutfordringene trafikklyssystemet står 

ovenfor. Spørsmålet blir om miljøvurderingene knyttet til lokalitetsklareringer alene er nok 

for å oppfylle kravet til miljømessig forsvarlighet som foreligger når myndighetene skal gi en 

kapasitetsøkning.  

                                                 
53  Fosse 2011 s.29 
54 Fosse 2011 s. 29 
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Laksetildelingsforskriften §30 setter de generelle vilkårene for å vedta en klarering av lokali-

tet. Den setter opp fire kumulative vilkår som dreier seg om at det er miljømessig forsvarlig, 

en avveining av arealinteresser, at det er gitt tillatelser etter en rekke lover og at det ikke er i 

strid med vedtatte arealplaner og vernevedtak. På den måten stilles det mer konkrete vilkår til 

en vurdering av miljøfaktorer ved en behandling av klarering av lokalitet enn i trafikklyssys-

temet. Med tanke på at dette er en tillatelse som fiskeoppdretteren er avhengig av å ha for å 

kunne produsere den økte produksjonskapasiteten vedkommende har fått, taler dette for at det 

totalt sett blir foretatt en mer helhetlig vurdering av miljøutfordringer før det gis en gjeldende 

akvakulturtillatelse enn kun en vurdering av lakselus i et produksjonsområde.  

 

Et vedtak om lokalitetsklarering inneholder flere ulike miljøvurderinger fra ulike etater. Først 

sendes søknaden til fylkeskommunen før fylkeskommunen sender søknaden videre til de ulike 

sektormyndigheter som regulerer de ulike tillatelsene. De behandler da de spesifiserte miljø-

kravene og vurderer disse.55 Det foreligger altså en mer inngående saksbehandling og vurde-

ring ved søknad om klarering av lokalitet enn ved for eksempel søknad om en økning i pro-

duksjonskapasiteten etter trafikklyssystemet. Det går også frem av systemet og søknadssyste-

met at slike saker behandles på et bredt kunnskapsgrunnlag hvor søkeren blant annet er pliktig 

til å legge ved detaljert informasjon om miljøundersøkelser og andre forhold ved søknaden 

etter laksetildelingsforskriften §36. Det vil totalt sett være en vurdering som er mer forankret i 

kravet om kunnskapsgrunnlag ved saksbehandling. Det er likevel verdt å merke seg at det 

foreligger en debatt om plikten til å konsekvensutrede klarering av lokaliteter. Dette faller 

utenfor min problemstilling da dette er direkte tilknyttet lokalitetsklarering. Det vil jeg derfor 

ikke gå nærmere inn på. 

 

I tillegg til de mer spesifiserte kravene om avveining av arealinteresser, utslippstillatelse og 

andre krav, skal det også på samme måte foretas en helhetsvurdering hvorvidt det er miljø-

messig forsvarlig å gi lokaliteten klarering for akvakultur. Dette vil være den samme vurde-

ringen som etter akvakulturloven §10. Som nevnt er dette en mer sammensatt vurdering som 

tar hensyn til flere ulike miljøperspektiver og ikke minst er det en helhetsvurdering. Det skal 

altså foretas vurderinger som går på økosystemtilnærminger, samlet belastning, føre-var-

prinsippet og miljøforsvarlige lokaliseringer og driftsmetoder. Det betyr at systemet med lo-

kalitetsklareringer skal foreta en helhetsvurdering av driften.56 Det kan derfor spørres om de 

vurderingene som foretas ved vedtak om klarering av lokalitet er gode nok til at en akvakul-

turtillatelse totalt sett vil være miljømessig forsvarlig etter akvakulturloven §§6 og 10. Der-

som dette er tilfelle ville dette gjøre at vurderingene av miljømessig forsvarlighet for en kapa-

                                                 
55 Fosse 2011 s.29 
56 Lund 2010 
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sitetstillatelse ikke vil være like viktig. Det vil si at det ikke vil være nødvendig med en slik 

vurdering av trafikklyssystemet fordi denne vurderingen vil bli foretatt ved lokalitetsklare-

ringen og vil på den måten fungere som en dobbeltbehandling.  

 

Som det går frem av en oppdatert oversikt fra fiskeridirektoratet 16.04.18 forelå det da lokali-

tetsklareringer tilknyttet kommersiell matfiskproduksjon med en produksjonskapasitet på 

3 137 518 tonn MTB tilknyttet akvakulturtillatelser.57 Det forelå tilsvarende kapasitetstillatel-

ser på 821 817 MTB tonn.58 Det betyr at det foreligger hele 3,817 ganger så store lokalitets-

klareringer som det foreligger kapasitetstillatelser. Lokalitetsklareringene er dermed så store 

sammenlignet kapasitetstillatelsene at det bør foretas en miljøvurdering etter trafikklyssyste-

met. Dersom dette ikke gjøres så vil ikke den veksten som gis vurderes utover den vurde-

ringen som ble foretatt på det tidspunktet lokalitetsklareringen ble gitt. Disse vurderingene 

kan i utgangspunktet være basert i hensyn til fleksibilitet i produksjonssyklusen og ikke for å 

legge opp til en fremtidig produksjonsøkning. Det er nemlig ikke slik at det er foretatt vurde-

ringer om at en produksjon som utnytter den totale kapasiteten i lokalitetsklareringer totalt vil 

være miljømessig forsvarlig verken i tråd med den enkelte belastning og iallfall ikke mot den 

samlede belastningen og naturens tåleevne.  

 

Kapasitetsøkningen etter trafikklyssystemet vil derfor isolert sett risikere å ikke bli vurdert 

opp mot viktige miljøutfordringer og kan derfor være i strid med vurderingen av den samlede 

belastningen. Dette ble derimot vurdert ved de tidligere tildelingsrundene med objektive krite-

rier fordi en søker først fikk godkjent en kapasitetstillatelse og deretter måtte søke om en loka-

litetsklarering jf. forskrift om løyve til havbruk med matfisk, 2009. Dette totrinnssystemet vil 

ikke bli fulgt opp i trafikklyssystemet da en del fiskeoppdrettere allerede innehar den lokali-

tetsklareringen som behøves for å øke produksjonen. Selv om det dreier som en forholdvis 

liten økning ved hvert anlegg vil totalbelastningen kunne være stor for produksjonsområde i 

henhold til andre miljøutfordringer enn lakselus.  

 

Det er verdt å stille spørsmålstegn ved om vurderingene for den samlede belastningen for et 

større område ved lokalitetsklareringer er miljømessig forsvarlige. Nettopp fordi departemen-

tet gjennom trafikklyssystemet anerkjenner at det er områder som har en produksjonskapasitet 

som overstiger tålegrensen ved den samlede belastningen når produksjonsområder gis katego-

rien uakseptabel miljøpåvirkning(rød). Det i seg selv tyder på at lokalitetsklareringen ikke er 

tilstrekkelig for å vurdere hvordan produksjonen påvirker større områder enn selve lokalite-

ten. Men en vurdering av om lokalitetsklareringssystemet tar høyde for totalbelastningen på 

                                                 
57 Akvakulturregisteret per 16.04.2018 
58 Akvakulturregisteret per 16.04.2018 
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en miljømessig forsvarlig måte vil falle utenfor min problemstilling knyttet til trafikklyssys-

temet. At de mer lokale miljøutfordringene blir ivaretatt av lokalitetsklareringer er helt tyde-

lig. Men for at kapasitetsøkningen reelt sett skal bli realitetsbehandlet er det mye som taler for 

at forvaltningen er pliktig til å vurdere miljømessig forsvarlighet også i trafikklyssystemet, 

fordi lokalitetsklareringene ikke vurderer den samlede belastningen økningen har på miljøet i 

tilstrekkelig grad.  

 

Konklusjonen er derfor at mye tyder på at en lokalitetsklarering isolert sett ikke vil være en 

tilstrekkelig vurdering opp mot det miljømessig forsvarlige da det i en del tilfeller ikke vil bli 

foretatt noen vurdering av hvilken påvirkning en 2% eller 6% økning vil medføre på den tota-

le belastningen. Nettopp fordi det i en del tilfeller foreligger en høyere kapasitet i de enkelte 

lokalitetsklareringene enn i kapasitetstillatelsen når det søkes en økning. Men også fordi det 

vil ha en begrenset effekt om den enkelte lokalitet klareres og drives forsvarlig med hensyn til 

kun sin egen miljøpåvirkning dersom den totale produksjonskapasiteten i et lite eller stort 

område samlet utgjør en større samlet belastning enn naturens tåleevne tilsier.59 Det vil derfor 

være gode grunner og i henhold til formålet i akvakulturloven at tildelingene av kapasitetstil-

latelser på et nasjonalt plan vurderes opp mot miljømessig forsvarlighet da det foreligger et 

bedre grunnlag for å vurdere den samlede belastningen der. Derfor vil jeg videre i kapitel 3 og 

4 vurdere forskriftene som danner trafikklyssystemet opp mot standarden om miljømessig 

forsvarlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Fosse 2011 s.17 
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3 Produksjonsområdeforskriften – miljømessig forsvarlig?  

 

3.1 Produksjonsområdeforskriften sin rolle i trafikklyssystemet  

 

Spørsmålene som skal besvares i denne delen av oppgaven er de problemstillingene som er 

knyttet til produksjonsområdeforskriften og dens bestemmelser. Produksjonsområdeforskrif-

ten stiller oppe selve rammeverket for trafikklyssystemet ved å dele opp norskekysten i pro-

duksjonsområder, angi hvilke kriterier et produksjonsområde skal vurderes etter og hvordan 

det skal regulere produksjonskapasiteten. Det betyr at det er produksjonsområdeforskriften 

som stiller opp de sentrale reglene for systemet og kapasitetsøkningsforskriftene blir vedtatt 

for hver søknadsrunde for å realisere systemet gjennom vedtak. Kjerneproblemene knyttet til 

systemet vedrørende oppdeling i produksjonsområder og miljøvurderinger vil derfor i stor 

grad bli besvart i denne delen av oppgaven. Først vil jeg drøfte problemstillinger knyttet til 

plassering av oppdrettsanlegg i produksjonsområder i 3.2 da dette er sentralt for andre vurde-

ringer. Deretter vil jeg drøfte systemets bruk av miljøindikator i 3.3 før jeg avslutningsvis vil 

drøfte systemets unntaksregel i 3.4.  
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3.2 Produksjonsområder 

 

Spørsmålet som skal drøftes her er om det vil være miljømessig forsvarlig etter vurderinger i 

tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8,10 og 12 å dele den norske kystsonen inn i 

områder som er grunnlaget for videre vekst. Det vil kunne tenkes at det er lokale forskjeller 

innenfor et område, og det kan også foreligge ulike forutsetninger i samme område samt at det 

kan foreligge miljøpåvirkning på tvers av produksjonsområder. Slik produksjonsområdefor-

skriften er i dag, legges det ikke noe vekt på disse lokale forskjellene innenfor et produk-

sjonsområde. Det foreligger også en fleksibilitet i systemet som gjør at det vil være mulig å 

flytte deler av produksjonen fra et produksjonsområde og over i et annet tilstøtende. Det sent-

rale spørsmålet her er om det er miljømessig forsvarlig å dele kysten inn produksjonsområder, 

slik det er gjort med den fleksibiliteten og manglende ivaretakelsen av lokale forskjeller innad 

i et produksjonsområde.     

 

Etter produksjonsområdeforskriften §3 er den norske kysten delt opp i 13 geografisk avgren-

sede områder. Det betyr at alle oppdrettsanlegg langs kysten i har blitt plassert i et produk-

sjonsområde. Utgangspunktet er at det er den geografiske plasseringen av selve anlegget 24. 

juni 2016 som vil være avgjørende for hvilket område en tillatelse havner inn under jf. §4. 

Men en slik tillatelse kan produsere på ulike lokaliteter. Det vil si at en fiskeoppdretter kan 

velge å dele opp produksjonen av det kapasitetstillatelsen tillater på ulike lokaliteter. Derfor 

har produksjonsområdeforskriften laget et system i §5 der fiskeoppdretterne måtte melde inn 

hvilket produksjonsområde de ville tilhøre dersom de hadde produksjon på lokaliteter i ulike 

produksjonsområder. Videre foreligger det også en adgang til å flytte deler av produksjonen 

fra et område til et annet i §7 og sånn sett dele opp produksjonen. Men utgangspunktet er altså 

at det er det produksjonsområde man er plassert i som vil være gjeldende for om fiskeoppdret-

terne kan søke en økning etter systemet eller ikke. Det betyr at det er produksjonsområdet 

som blir målt etter miljøindikatoren om lakselus og dermed vil være avgjørende for vekst. Jeg 

vil i de neste punktene drøfte tre ulike problemstillinger knyttet til inndelingen og den enhet-

lige vurderingen av produksjonsområder. 
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3.2.1 Inndelingen i produksjonsområder og valget av inndeling 

 

Det første spørsmålet er om det er miljømessig forsvarlig å dele kysten inn i produksjonsom-

råder slik det er gjort etter produksjonsområdeforskriften. Som det går frem av stortingsmel-

dingen, påvirker ikke bare oppdrettsnæringens eget nærområde, men blant annet spres lakse-

lus med vannstrømmene og gir påvirkninger utover den lokaliteten den er plassert på.60 Det 

betyr at dersom et produksjonsområde havner i den grønne kategorien og det vedtas å gi øk-

ninger, så kan det påvirke et tilstøtende produksjonsområde som har fått en dårligere miljø-

kategori. Kyststrømmen langs kysten i Norge er slik at denne spredningen i hovedsak vil gå 

nordover.61 I stortingsmeldingen kom det frem at departementet hadde satt ned et arealutvalg 

for å vurdere ulike problemstillinger knyttet til areal, blant annet hvordan inndelingen i pro-

duksjonsområder skulle foregå.62 Det går frem av rapporten at de foreslo en oppdeling med 

det de kaller «smitteforebyggende branngater» mellom de ulike produksjonsområdene.63 På 

den måten ønsket de at produksjonsområder kunne brukes som et miljøredskap der man lette-

re kunne luke ut områder med miljøutfordringer som lakselus ved at for eksempel smitte ikke 

ville gå fra et produksjonsområde til et annet. Samtidig så de på denne inndelingen som et 

verktøy for å kunne koordinere sykdomsbekjempelse, lokalisering, utsett og brakklegging.64 

 

Til tross for innstillingen fra ekspertutvalget ble det ingen slike branngater i trafikklyssyste-

met. Slik det går frem av produksjonsområdeforskriften og høringsnotatet, er denne innde-

lingen kun for å angi videre kapasitetsjusteringer og ikke som et miljøredskap utover det.65 I 

rapporten «forslag til produksjonsområder» fra 27. november 2015 går det frem at Havforsk-

ningsinstituttet med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet som deltakere på bestilling fra depar-

tementet har utformet en rapport for å videreutvikle prinsippet med produksjonsområder. Det 

er denne rapporten som ligger til grunn for hvordan systemet i produksjonsområdeforskriften 

er i dag.66 I tolkningen av mandatet til rapporten går det frem at de tolket bestillingen slik at 

det ikke skulle vurderes branngater selv om «etablering av tilstrekkelig store branngater, uten 

oppdrett, mellom områdene har stor betydning for utveksling av lakselus mellom område-

                                                 
60 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 50 
61 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 51 
62 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen» Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og 

kystdepartementet 2011 
63 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen» Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og 

kystdepartementet 2011 s.139 
64  Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen» Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og 

kystdepartementet 2011 s.139 
65 Høringsnotat – Implementering av Meld. St. 16 (2014-2015) s.7 
66  Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder»  
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ne.»67 Denne vurderingen ble altså ikke videreført og dette isolert sett vil tale for at systemet 

ikke er miljømessig forsvarlig og i tråd med kravet til en forsvarlig lokalisering i naturmang-

foldloven §12. Nettopp fordi det ikke er bestridt av fagpersoner at det mest hensiktsmessige 

for å unngå smitte av lakselus og andre miljøutfordringer er å opprette slike oppdrettsfrie 

branngater.68 Men å ikke opprette slike branngater vil ikke isolert sett bety at systemet ikke vil 

være miljømessig forsvarlig selv om det isolert sett ville vært et miljømessig mer hensikts-

messig system. Det er nemlig ikke slik at systemet ikke er forsvarlig bare fordi det kan fore-

ligge alternativer som vil gi enda bedre resultat rent miljømessig. Fordi det foreligger en vur-

dering av andre samfunnsmessige hensyn og ikke minst godtas det en viss miljøpåvirkning 

også etter miljømessig forsvarlig terskelen i akvakulturloven. Miljømessig forsvarlig er altså 

ingen standard som krever at løsningen skal være miljømessig optimal.  

 

Det å dele opp kysten på den måten det er gjort vil utgjøre en bedre økosystemtilnærming og 

miljøvurdering ved vurderingen av kapasitetsøkninger enn det som er gjort tidligere når det er 

vedtatt vekst i næringen. Som det går frem av rapporten «forslag til produksjonsområder» så 

er det forsøkt å «finne en optimal områdeinndeling som minimerer smitte av lakselus på tvers 

av områdene basert på en mest mulig objektiv naturvitenskapelig tilnærming»69. Det er derfor 

samsvar mellom vurderingen av miljøpåvirkningen ved et produksjonsområde og oppdelingen 

av kysten. Begrunnelsen for at det er lakselus som er den sentrale faktoren, er at den har tyde-

ligere påvirkning på større områder enn andre miljøutfordringer, som rapporten mener er lo-

kale eller kan reguleres bedre på andre måter.70 Inndelingen er altså i tråd med de vurderinge-

ne som er gjort om å bruke lakselus som eneste miljøindikator. Rapporten redegjør videre for 

vitenskapelig data som viser hvor det vil være mest hensiktsmessig å dele opp produksjons-

områdene basert på hvor stor import og eksport av lakselus det er i mellom produksjonsområ-

dene. Rapportens grenser samsvarer i utgangspunktet med produksjonsområdeforskriften med 

unntak av at de har delt opp Finnmark i to produksjonsområder, men denne muligheten er 

også vitenskapelig begrunnet i rapporten.71 Jeg vil ikke gå nærmere inn på de vitenskapelige 

vurderingene som er gjort. Men inndelingen synes å ha et godt faglig fundament når valget for 

inndelingen falt på lakselus.  

 

Inndelingen vil derfor etter en helhetsvurdering være basert på et godt faglig grunnlag og ha 

en økosystemtilnærming der man ser på effektene av lakselus over et større område som totalt 

                                                 
67 Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder» s.2 
68 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen» Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og 

kystdepartementet 2011 s.139 
69 Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder» s.3 
70 Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder» s.3 
71 Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder» s.10 
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sett kan påvirke et eller flere økosystemer. Selv om et system med branngater nok ville vært et 

enda bedre miljøverktøy, så er det ingenting som tyder på at selve inndelingen av den norske 

kysten i produksjonsområder strider mot kravet om miljømessig forsvarlighet.  
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3.2.2 Produksjonsområdenes ivaretakelse av lokale forskjeller og forholdet til 

nasjonale laksevassdrag og -fjorder 

 

Det neste spørsmålet er om det vil være miljømessig forsvarlig å bruke miljøpåvirkningen i et 

produksjonsområde som grunnlag for en enhetlig vurdering uten hensyn til lokale forskjeller. 

Systemet er nemlig slik etter produksjonsområdeforskriften §8 at det er produksjonsområdets 

produksjonskapasitet som vurderes under et og det er denne vurderingen som avgjør om en 

innehaver av akvakulturtillatelse kan søke om økning eller ikke. Spørsmålet blir derfor om det 

er miljømessig forsvarlig at systemet med produksjonsområder ser bort i fra lokale forskjeller 

innad i produksjonsområdet. Da blir det også naturlig å drøfte hvorvidt det er forsvarlig at det 

ikke er tatt hensyn til at enkelte tillatelser kan falle inn under reglene i forskrift vedtatt av næ-

rings- og fiskeridepartementet 22. juni 2009 nr. 961 om særskilte krav til akvakulturrelatert 

virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder.  

 

I rapporten systemet bygger på går det frem at forslaget deres bygger på at produksjonsområ-

dene ikke skal bli for store slik at de lokale forskjellene innad i et produksjonsområde vil va-

riere så mye at en vurdering av miljøpåvirkning ikke vil kunne foretas for hele produksjons-

området under ett.72 Likevel kan det tenkes at det vil være enkelte anlegg som enten har en 

større luseproblematikk enn det som er miljømessig forsvarlig eller at plasseringen av anleg-

get er slik at det utgjør en større miljørisiko og det kan derfor stilles strengere krav for at en 

økning vil være miljømessig forsvarlig. Det vil også kunne være enkelte anlegg som har en 

slik plassering at de er regulert av forskrift om nasjonale laksevassdrag og nasjonale lakse-

fjorder. Dersom man tolker ordlyden i produksjonsområdeforskriften §11, så kan departemen-

tet lyse ut tilbud om økning i produksjonskapasiteten hvis produksjonsområde har en aksepta-

bel miljøpåvirkning. Det foreligger altså ingen unntak for anleggene som er plassert og regu-

lert av forskrift om nasjonale laksevassdrag og -fjorder.  

 

Det kan derfor se ut til å foreligge en direkte motstrid mellom systemet i produksjonsområde-

forskriften og §3 i forskrift om nasjonale laksevassdrag og fjorder. Der går det nemlig fram av 

§3 at «det er ikke tillatt å øke produksjonskapasiteten på allerede etablerte lokaliteter» som er 

regulert av forskriften. Men som det går frem av ordlyden, vil også denne bestemmelsen knyt-

te seg til lokalitetsklareringen og ikke den kapasitetsøkningen i kapasitetstillatelsen som pro-

duksjonsområdeforskriften gjelder. Siden systemet vedrørende nasjonale laksefjorder og -

vassdrag knytter seg til lokalitetsklareringen, vil dermed en slik kapasitetsøkning ikke kunne 

realiseres innenfor de områdene. Det betyr at det ikke foreligger noen motstrid mellom pro-

duksjonsområdeforskriften og forskrift om nasjonale laksefjorder og -vassdrag. Men det kan 

                                                 
72 Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder» s. 23 
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virke litt mot sin hensikt å tilby fiskeoppdrettere som er lokalisert innenfor disse områdene en 

økning i kapasitetstillatelsen både fordi de i utgangspunktet ikke får materialisert denne i pro-

duksjon og når formålet med vernet av områdene er å «bidra til at et utvalg av de viktigste 

laksebestandene gis en særlig beskyttelse» jf. §1 i forskriften om nasjonale laksefjorder og -

vassdrag. Men et argument for at dette vil være i tråd med formålet kan være at de fiskeopp-

dretterne som har en slik lokalisering må flytte deler av produksjonen sin for å materialisere 

denne kapasitetsøkningen. Resultatet kan dermed bli at produksjonen i områdene innenfor 

nasjonale laksefjorder og -vassdrag kan gå ned på sikt.  

 

Andre lokale forskjeller i et produksjonsområde tar produksjonsområdeforskriften heller ikke 

høyde for. Det går frem av den nevnte rapporten at størrelsen for et produksjonsområde er 

basert på en vurdering av eksport/import av lakselus mellom produksjonsområder og at pro-

duksjonsområdets størrelse ikke kan være større enn at miljøvurderingen vil være dekkende 

for hele området.73 Altså er områdene er mest mulig sammenhengende og koherente når det 

gjelder lakselus-smitte. Nettopp fordi dette vil gi de forvaltningsenhetene som på en best mu-

lig måte danner grunnlaget for å vurdere om miljøkvaliteten er god nok for området til å kun-

ne øke produksjonskapasiteten.74 Det går frem av rapporten at en lik miljøkvalitet for et helt 

område vil være en motstridende vurdering mot eksport/import av lakselus mellom produk-

sjonsområdene. Fordi det i utgangspunktet vil være produksjonsområder med mindre lusepro-

blematikk i grenseområdene som vil føre til mindre eksport og import av lakselus mellom 

produksjonsområdene.75 Men som det går frem av rapporten mener de at løsningen de har 

kommet opp med er optimal med tanke på de kriteriene de skulle vurdere etter.  

 

Jeg vil ikke gå inn i en nærmere naturvitenskapelig vurdering av hvorvidt et produksjonsom-

råde under ett kan sies å samsvare i miljøkvalitet. Men det er ikke til å komme bort fra at det 

vil foreligge lokale forskjeller geografisk og ikke minst med tanke på hvordan fiskeoppdrette-

ren driver sin produksjon innad i et produksjonsområde. Som det går frem av vurderingen 

vedrørende nasjonale laksefjorder og -vassdrag, foreligger det en hjemmel til å ta hensyn til 

slike lokale forskjeller dersom det skulle stride mot miljømessig forsvarlighet å drive produk-

sjon i det omfanget en økning ved den lokaliteten ved å gi en lavere lokalitetsklarering. Der-

med har departementet eller fylkeskommunen fortsatt hjemmel til å vurdere disse lokale for-

skjellene selv om produksjonsområdeforskriften ikke foretar en slik individuell vurdering av 

de geografiske forholdene. Videre foreligger det også med hjemmel i akvakulturloven §9 å 

endre eller sette vilkår dersom driften ikke samsvarer med kravet til miljømessig forsvarlig-

                                                 
73 Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder» s. 3 
74 Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder» s. 4 
75 Rapport fra havforskningen nr.20-15 «Forslag til produksjonsområder» s. 4 
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het. Dermed har forvaltningen totalt sett flere muligheter til å påvirke de individuelle forskjel-

lene innad i et produksjonsområde som produksjonsområdeforskriften ikke tar høyde for.  

 

Konklusjonen er derfor at en enhetlig vurdering som ikke tar høyde for lokale forskjeller i et 

produksjonsområde strider mot miljømessig forsvarlighet. Rent isolert sett vil det være i strid 

med miljømessig forsvarlighet å tilby vekst uten å foreta en individuell vurdering av hvert 

enkelt oppdrettsanlegg. Nettopp fordi det kreves at en beslutning skal baseres på et bredt 

kunnskapsgrunnlag i saker vedrørende akvakultur. En vurdering som kun vurderer et helt om-

råde og ikke de lokale forholdene på et sted vil ikke kunne sies å være basert på et slikt grunn-

lag. Denne individuelle vurderingen må altså gjennomføres av forvaltningen før det foreligger 

en komplett miljømessig forsvarlig akvakulturtillatelse som materialiserer seg i en økt pro-

duksjon. Det vil ikke være motstrid mellom reglene om nasjonale laksefjorder og -vassdrag 

ettersom bestemmelsene i den forskriften retter seg mot lokalitetsklareringer.  
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3.2.3 Fleksibiliteten ved produksjonsområdene 

 

Som det går frem av §7 i produksjonsområdeforskriften, foreligger det en grad av fleksibilitet 

til å flytte produksjonen mellom produksjonsområder. Spørsmålet er om denne fleksibiliteten 

er miljømessig forsvarlig. Vil systemet kunne føre til en mer konsentrert produksjon i de pro-

duksjonsområdene som ligger an til å få vekst og vil veksten som blir vedtatt produseres in-

nenfor det produksjonsområdet som er grunnlaget for vedtak om vekst? 

 

Det som skal drøftes her er fleksibiliteten til en fiskeoppdretter til å flytte sin produksjon fra et 

gult eller rødt område og over i et grønt område for å enklere få den kapasitetsøkningen opp-

dretter ønsker. Som det går frem av fiskeridirektoratets høringssvar vedrørende produksjons-

områdeforskriften vil det være: «en grunnleggende spenning mellom ordningens prinsipp på 

den ene siden og behovet for fleksibilitet på den andre siden.»76 Nettopp fordi utgangspunktet 

for systemet er at det er lakselus-påvirkning innenfor et produksjonsområde som avgjør hvor-

vidt det vedtas vekst eller ikke, og denne påvirkningen anses å ha en proporsjonalitet med 

hvor mye stående biomasse det er i et produksjonsområde. Dersom man legger opp til stor 

fleksibilitet kan dermed den stående biomassen øke. Problemet vil bli større utover den veks-

ten som er vedtatt dersom fiskeoppdrettere vil flytte sine lokaliteter inn i et produksjonsområ-

de som kan gi vekst. Det vil også stride mot systemet dersom en fiskeoppdretter vil kunne 

utnytte den vedtatte kapasitetsøkningen på en lokalitet tilknyttet et annet produksjonsområde 

enn i det området grunnlaget for vedtaket er fattet på.  

 

Men som det går frem av produksjonsområdeforskriften, er utgangspunktet at en kapasitetstil-

latelse skal være knyttet til det produksjonsområdet det har geografisk tilhørighet til jf. pro-

duksjonsområdeforskriften §4. Dersom en slik tillatelse ved opprettelsen vil havne i ulike 

produksjonsområder gir §5 en regel om at tillatelsen skal innplasseres i et produksjonsområde. 

Etter ordlyden betyr det i utgangspunktet at en tillatelse kan være innplassert i et produk-

sjonsområde og ha lokaliteter som det produseres på i et annet. Nettopp fordi produksjonsom-

rådeforskriften ikke regulerer lokalitetsklareringer jf. produksjonsområdeforskriften §2 andre 

ledd. Dette kan være problematisk da veksten vil materialisere seg i et område som ikke er 

egnet for vekst. Videre er det i §7 at den største graden av fleksibilitet kommer frem. Der går 

det nemlig frem at en innehaver av en eller flere tillatelser som er hjemmehørende i kun et 

produksjonsområde kan få lov å flytte opptil halvparten av konsesjonsmassen til et tilgrensen-

de produksjonsområde. På den måten gis oppdretteren hjemmel til å flytte opptil halvparten 
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av produksjonskapasiteten over i et tilgrensende produksjonsområde som har bedre utsikter 

for vekst.  

 

Begge disse formene for fleksibilitet vil samsvare dårlig med systemet om korrelasjon mellom 

stående fisk i produksjonsområde og dødelighet på villaks.77 Men i tilfellene som gjelder å 

flytte opptil halvparten av konsesjonsmassen til et annet produksjonsområde, vil det innebære 

at det må foretas en ny lokalitetsklarering av de nye produksjonslokalitetene. Når man legger 

til grunn at denne er en helhetsvurdering vedrørende miljømessig forsvarlighet, så vil ikke den 

fleksibiliteten kunne sies å være brudd på den rettslige standarden. Dersom et produksjonsom-

råde vil få mange slike «tilflyttende» oppdrettere vil dette også kunne gjøre at miljøkvaliteten 

ved neste søknadsrunde blir dårligere og dermed vil det ikke foreligge noen vekst som må 

være miljømessig forsvarlig. Men at fleksibiliteten fungerer mot systemets hensikt er det ing-

en tvil om.  

 

I de tilfellene hvor det legges opp til at en fiskeoppdretter er innplassert i et produksjonsområ-

de, men deler av produksjonen produseres på en lokalitet innenfor et annet produksjonsområ-

de, vil det kunne stride mot miljømessig forsvarlighet. Nettopp fordi det på en del lokaliteter 

foreligger en noe høyere eksisterende lokalitetsklarering grunnet behovet for fleksibilitet i 

driften. Dersom denne bufferen for fleksibilitet i lokalitetsklareringen blir utnyttet til produk-

sjonsvekst vedtatt med grunnlag av miljøkvaliteten i et annet produksjonsområde, vil det kun-

ne gi vesentlige negative effekter på miljøet. Da vil i utgangspunktet forvaltningen ha anled-

ning til å kunne stramme inn denne lokalitetsklareringen som er tilknyttet dette andre produk-

sjonsområde. Men en vurdering knyttet til den nye veksten vil i enkelte tilfeller ikke foreligge.  

 

Konklusjonen blir at det i noen spesielle enkeltvedtak hvor problemet med vekst vedtatt basert 

på miljøkvaliteten i et produksjonsområde materialiserer seg på lokaliteter i produksjonsom-

råder med en dårligere miljøkvalitet kan stride mot miljømessig forsvarlighet. 

Men i likhet med vurderingen i 3.2.2 kan svakheten ved systemet for fleksibilitet mellom pro-

duksjonsområder i produksjonsområdeforskriften fanges opp av andre vurderinger som er 

tilstrekkelige og på den måten sikre at vedtak likevel kan stå seg som miljømessig forsvarlig.  
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3.3 Valget av kun én miljøindikator i trafikklyssystemet 

 

Spørsmålet her er om det er miljømessig forsvarlig å velge ut dødelighet på villaks grunnet 

lakselus som eneste miljøindikator i produksjonsområdeforskriften. Det går frem av stor-

tingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretopp-

drett at regjeringen ville velge indikatorer med en god korrelasjon med produksjonskapasite-

ten i produksjonsområdet. 78 Departementet uttalte at: «Dette innebærer at endringer i produk-

sjonskapasitet/biomasse i henger sammen med miljøpåvirkningen i område».79. Med dette 

mente departementet at de ikke ville bruke alle næringens miljøutfordringer som indikatorer, 

men de ville velge indikatorer som hadde en synlig og direkte sammenheng med hvor stor 

produksjon det er i et område til enhver tid. Som det kommer frem av produksjonsområdefor-

skriften §8 andre ledd falt altså valget av miljøindikatorer på lakselus alene. Dette vil altså 

være grunnlaget for et helt forvaltningssystem som skal regulere kapasiteten til å produsere 

oppdrettslaks i norske fjorder.  

 

Miljøindikatoren som brukes ved kategorisering av produksjonsområdene er risikoen for dø-

delighet på villaks grunnet lakselus. Det vil si at det er påvirkningen av lakselus på vill laks i 

de norske fjordene som legger grunnlaget for hvilken farge hvert enkelt produksjonsområde 

får i inneværende søknadsomgang. For å få et kunnskapsgrunnlag om dette satt regjeringen 

sammen en styringsgruppe for søknadsrunden 2018 med representanter fra Veterinærinstitut-

tet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning.80 Sannsynlig dødelighet for 

villaksen er dermed tallfestet for hvert produksjonsområde, og de ble deretter plassert i ulike 

kategorier. Terskelen for å havne i de ulike kategoriene er som følger:  

Lav risiko, det er sannsynlig at under 10% av populasjonen dør pga. lakselus. 

 Moderat risiko, det er sannsynlig at mellom 10-30% av populasjonen dør pga. lakselus.  

Høy risiko, det er sannsynlig at 30% eller mer av populasjonen dør pga. lakselus.81 

 

Spørsmålet er om det vil være miljømessig forsvarlig å kun legge denne terskelen til grunn for 

å kunne avgjøre hvilke fiskeoppdrettere som kan søke om vekst eller ikke. Som det kommer 

frem av blant annet stortingsmeldingen, er det ingen tvil om at det er flere miljøutfordringer 

oppdrettsnæringen står ovenfor. Hvorfor legges for eksempel ikke rømningsfare og den faren 

det utgjør for den genetiske påvirkningen på de unike villaksstammene til grunn?  Eller hvor-

for legges ikke utslipp av næringssalter, organisk materiale og bruk av kjemikalier i produk-

                                                 
78 Meld. St. 16 (2014-2015) s.10 punkt 2.4 
79 Meld. St. 16 (2014-2015) s.10 punkt 2.4 
80 Fiskeridepartementets hjemmeside, «Regjeringen skrur på trafikklyset».  
81 «Råd fra styringsgruppen for vurdering av lusepåvirkning – september 2017» s. 2  
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sjonen til grunn for hva som vil være en miljømessig forsvarlig vekst?82. Eller den påvirk-

ningen lakselus har på sjøørret og sjørøye? Det er altså en lang rekke miljøutfordringer som 

departementet og bransjen anerkjenner men som altså ikke legges til grunn for å avgjøre om et 

produksjonsområde skal få lov til å søke om kapasitetsøkning eller ikke.  

 

Det går frem av stortingsmeldingen at et av argumentene for å bruke lakselus påvirkning på 

villaks som eneste miljøindikator er at det er den som tydeligst samsvarer med den mengden 

oppdrettsfisk det er i sjøen til en hver tid og påvirkningen den har på miljøet rundt.83 De leg-

ger til grunn ved valg av miljøindikator at «påvirkningen må være målbar samt at den har en 

tilstrekkelig nær sammenheng med produksjonsvolumet i det produksjonsområdet man måler 

i.»84 Videre går det frem av stortingsmeldingen at de mener det ikke foreligger nær nok sam-

menheng mellom produksjonskapasitet og for eksempel rømning, og at det dermed vil være 

vanskelig å bruke denne indikatoren i systemet med produksjonsområder da de mener vand-

ringsmønsteret til rømt fisk er til dels tilfeldig.85  

 

De redegjør videre for flere andre miljøutfordringer som de mener at per i dag ikke har en 

tydelig nok sammenheng med produksjonskapasiteten direkte, men de utelukker likevel ikke 

at de i framtiden kan bli miljøindikatorer. Spørsmålet som vil være naturlig å stille er hvorvidt 

valget av kun dødelighet på grunn av lakselus på villaks som miljøindikator vil stride mot 

standarden om miljømessig forsvarlighet i akvakulturloven §10 med grunnlag i det kunn-

skapsgrunnlaget naturmangfoldloven §8 oppstiller for offentlige beslutninger. Det vil også 

være naturlig å stille spørsmålet om det vil være i tråd med føre-var-prinsippet i naturmang-

foldloven §9 å ikke legge andre miljøutfordringer til grunn fordi det per dags dato ikke fore-

ligger tilstrekkelig kunnskap om sammenhengen mellom disse og produksjonskapasiteten. 

Begge disse spørsmålene vil det være naturlig å stille for å vurdere om valget er miljømessig 

forsvarlig. 

 

Som nevnt vil kravet til kunnskapsgrunnlag relativt sett være ganske strengt for en næring 

som fiskeoppdrett. Nettopp fordi det er en næring som har store ressurser samt at det er en 

næring som potensielt kan utgjøre en stor risiko for skade på naturmangfoldet. Dette betyr at 

kunnskapsgrunnlaget for valg av miljøindikator i trafikklyssystemet må settes høyt. Departe-

mentet viser til at både rømning og andre miljøfaktorer er reelle problemer, men viser likevel 

til at det er vanskelig å bevise at det foreligger en direkte sammenheng med produksjonskapa-

siteten. Det som derimot er interessant er at miljødirektoratet i sin høringsuttalelse til stor-

                                                 
82 Miljøstatus.no sin informasjonsside om fiskeoppdrett 
83 Meld. St. 16 (2014-2015) s.10 punkt 2.4 
84 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 54 punkt 10.2 
85 Meld. St. 16 (2014-2015) s.10 punkt 2.4 
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tingsmeldingen86 er uenige i blant annet at rømningsfare ikke vil være en fungerende miljø-

indikator for systemet. De mener på sin side at det foreligger forskning som kan vise til en 

sammenheng mellom rømning og produksjonskapasitet og hvor det er naturlig at den rømte 

fisken vender tilbake til produksjonsområdet og påvirker villaksens genetikk. Videre viser de 

til at «Den nasjonale overvåkingen av rømt oppdrettslaks i vassdrag viser at innslaget av rømt 

fisk i gytebestandene fremdeles ligger stabilt langt over det som er bærekraftig med utgangs-

punkt i kvalitetsnormen for vill atlantisk laks»87.  

 

Departementet og havforskningsinstituttet tilbakeviser imidlertid dette og mener at det vil 

være mindre egnet som miljøindikator da denne miljøutfordringen vil kunne spre seg over 

større områder enn det produksjonsområdene er. Departement på sin side viser også til det de 

mener er mer egnede tiltak de har satt i gang for å forhindre utfordringen med rømning og 

genetisk påvirkning. De mener videre at utslippstillatelsene som regulerer utslippene fra opp-

drettsanleggene vil fungere på en mer tilfredsstillende måte enn å bruke utslippene som en 

miljøindikator.88 På den måten viser de implisitt til at andre miljøutfordringer langt på vei vil 

bli ivaretatt gjennom lokalitetsklarering-systemet etter laksetildelingsforskriften kapitel 6 

samt andre tiltak for å begrense rømningsfaren. De mener derfor at det er basert på et bredt 

kunnskapsgrunnlag i tråd med naturmangfoldlovens krav vil være mest hensiktsmessig å bru-

ke lakselus sin påvirkning på villaks som miljøindikator. På den måten mener også departe-

mentet at valget av lakselus som eneste indikator er miljømessig forsvarlig fordi de andre mil-

jøutfordringene er vurdert. Derfor er systemet basert på et bredt kunnskapsgrunnlag og det tas 

derfor også hensyn til føre-var-prinsippet. 

 

Det er heller ikke omdiskutert at lakselus vil være en sentral miljøindikator og at den er en av 

oppdrettsnæringen største miljøutfordringer. Det er nemlig klart at det er en sterkt og direkte 

korrelasjon mellom produksjonskapasitet og forekomsten av lakselus i norske fjorder. Depar-

tementet begrunner også i høringen for implementeringen av systemet valget med at: «Mens 

effekten av f. eks. utslipp er mer lokal, kan lakselusas planktoniske larvestadier spres over 

store avstander avhengig av strøm og temperatur.»89 De mener derfor dette vil være den best 

egnede indikatoren med tanke på produksjonsområdenes størrelse. Med denne begrunnelsen 

kan det tyde på at de har forsøkt å finne den indikatoren som gir best beslutningsgrunnlag og 

ikke nødvendigvis den som gir det beste miljømessige resultatet. Men når det likevel legges til 

                                                 
86 Miljødirektoratets høringsuttale om melding til Stortinget om vekst i norsk 

laks- og ørretoppdrett s. 4 
87 Miljødirektoratets høringsuttale om melding til Stortinget om vekst i norsk 

laks- og ørretoppdrett s.5 
88 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 56 
89 Høringsnotat – Implementering av Meld. St. 16 (2014-2015) s.7 
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grunn at det er lakselus som vil være den best egnede miljøindikatoren både i henhold til må-

linger, korrelasjon og effekt, er det verdt å merke seg at disse målingene og vurderingene ikke 

har gått inn på den påvirkningen lakselus har på sjøørret eller sjørøye. Det kan videre stilles 

spørsmålstegn ved om prosentsatsene for sannsynlig dødelighet vil være i tråd med målene 

satt i kvalitetsnormen for villaks, men dette vil være en vurdering som må tas opp mot hvert 

enkelt vassdrag og den enkelte villaksbestand i de ulike produksjonsområdene. Det er likevel 

verdt å merke seg at for et enkelt vassdrag og villaksbestand, vil en opptil 30% sannsynlig 

dødelighet (Gul sone) uten at det gjøres tiltak, være i strid med kvalitetsnormen og dermed 

stride mot miljømessig forsvarlighet.  

 

Det er likevel i utgangspunktet ikke noe i veien for å velge en så sentral miljøutfordring som 

miljøindikator med den begrunnelsen departementet gjør. Nettopp ved at de viser til at det 

foreligger mer hensiktsmessige måter å møte de andre utfordringene, baserer de avgjørelsen 

på kunnskap om effekten av de ulike miljøpåvirkningene. Blant annet henvises det til en rap-

port fra havforskningsinstituttet at en del av de andre miljøutfordringene er mer hensiktsmes-

sig å vurdere opp mot hver enkelt lokalitet ved lokalitetsklaringen.90 Men det kan virke litt 

misvisende å henvise til lakselus som den mest målbare og sentrale miljøindikatoren når den 

kun er vurdert opp mot villaks og ikke de andre artene som blir påvirket. Det kan likevel ten-

kes at dødeligheten på villaks grunnet lakselus vil samsvare med dødeligheten den fører til på 

andre arter, da det vil være konsentrasjonen av lakselus i området som vil føre til lav eller høy 

dødelighet på villaks.  

 

Konklusjonen er at en vekst i produksjonskapasiteten ikke er miljømessig forsvarlig dersom 

den kun er basert på vurdering dødelighet på villaks grunnet lakselus. Men som det går frem 

av drøftelsen, så legger departementet til grunn at det foreligger andre tiltak og vurderinger 

som vil ivareta andre miljøutfordringer. Dersom disse vurderingene er tilstrekkelige vil vedta-

kene likevel kunne være miljømessig forsvarlige.  
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3.4 Kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet 

 

Det foreligger også en et unntak fra hovedregelen om det er produksjonsområdets miljøkvali-

tet som avgjør om innehaver av akvakulturtillatelse kan søke vekst. Denne hjemmelen er i 

produksjonsområdeforskriften §12, og utgangspunktet der er at det stilles opp vilkår om at det 

enten må være et lukket anlegg som ikke spres lakselus-larver eller en rekke strengere krav til 

hvor mye påvist lakselus det er i merdene samt at anlegget ikke har vært behandlet medika-

mentelt mer enn en gang gjennom den siste produksjonssyklusen. Spørsmålet er om dette vil 

være en miljømessig forsvarlig bestemmelse da den ikke vil vurderer tålegrensen i et produk-

sjonsområde.  

 

Utgangspunktet for bestemmelsen er altså i motsetning til de andre reglene for vekst i produk-

sjonsområdeforskriften, at det foretas en individuell vurdering av hvert enkelt anlegg. Fiske-

oppdrettere som søker økning etter §12 plikter selv å dokumentere at driften deres har vært i 

samsvar med kravet forskriften stiller. Men likheten i bestemmelsen er at det er kun lakselus 

og ikke andre miljøpåvirkninger som legges til grunn. Det vil derfor bli den samme vurde-

ringen som i 3.3 vedrørende å kun bruke en miljøindikator som grunnlag for en videre vekst i 

næringen. Jeg går derfor ikke nærmere inn på dette her. Men det som derimot kan være pro-

blematisk er at denne bestemmelsen kan hjemle en vekst i områder som har en stor  

lakselus-problematikk. Dette kan være i strid med økosystemtilnærmingen og samlet belast-

ning. Dersom man tenker seg at det er en søker etter denne bestemmelsen som er plassert i et 

rødt produksjonsområde, så er det mye som tyder på at området tålegrense allerede er nådd 

eller brutt. Det vil derfor kunne stride mot både miljømessig forsvarlighet og vurderingen i 

naturmangfoldloven §10 å likevel gi hjemmel til en slik vekst.  

 

Som det går frem av bestemmelsen, stilles det etter departementets mening relativt sett 

strenge regler for å kunne få en slik vekst.91 De begrunner dette i høringen blant annet med at: 

«unntaksordningen skal oppfattes rettferdig og gi mulighet for unntak for aktører som i ve-

sentlig mindre grad enn andre bidrar til å påvirke smittepresset av lakselus». Det samsvarer 

sånn sett med utgangspunktet om at det er lakselus som skal være den gjeldende miljøindika-

toren for at det skal kunnes søkes om økt produksjonskapasitet. Det ville for eksempel være 

ulogisk dersom lukkede anlegg som ikke påvirker lakselus-smitten på villaks ville vært ute-

lukket fra en økning på grunn av at anlegget er plassert i et område som har et høyt lusenivå. 

Det foreligger også en annen grad av dokumentasjon knyttet til anleggets drift, og ikke minst 

foretar forvaltningen en individuell vurdering. Sammenlignet med hovedregelen i systemet vil 

                                                 
91 Høringsnotat – Implementering av Meld. St. 16 (2014-2015) s.43 
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lakselus-utfordringene tilknyttet den enkelte søker etter unntaksregelen bli vurdert på et bedre 

og mer individuelt kunnskapsgrunnlag.  

 

Konklusjonen er likevel den samme som i punkt 3.3. En slik produksjonsvekst vil ikke være 

miljømessig forsvarlig dersom det kun er lakselus-problematikken som vurderes slik det 

fremgår av systemet og produksjonsområdeforskriften §12. Hvis man legger til grunn at lak-

selus vil være den rette indikatoren, og at andre miljøutfordringer blir tatt hensyn til på andre 

måter vil vedtakene om vekst etter denne bestemmelsen likevel kunne være miljømessig for-

svarlig. Da må det også legges til grunn at grensen for tillatt påvist lakselus i merdene i §12b 

er strenge nok til at anlegget totalt sett ikke kan sies å utgjøre en påvirkning på smittepresset 

og den samlede belastingen dersom veksten gis i et allerede presset område.  
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4 Kapasitetsøkningsforskriften – miljømessig forsvarlig  

 

4.1 Kapasitetsøkningsforskriften sin rolle i trafikklyssystemet 

 

Spørsmålene som skal besvares i dette kapitelet er de problemstillingene som er knyttet til 

forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur, 2017–2018 (Kapasitetsøkningsfor-

skriften) og skal drøftes opp mot det miljømessig forsvarlige. Forskriften bygger på produk-

sjonsområdeforskriftens system jf. kapasitetsøkningsforskriften §2, og den gir nærmere be-

stemmelser om hvilke produksjonsområder som kan søke 2% vekst i søknadsomgangen 2017-

2018 samt at den gir mer inngående regler for hvordan saksbehandlingen skal foregå. Kompe-

tansen til å behandle søknader etter forskriften er lagt til fylkeskommunene og det er fiskeridi-

rektoratet som er klageinstans jf. kapasitetsforskriften §9.   

 

Det foreligger en veileder til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med 

matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 som vil være med å legges til grunn 

når jeg tolker de enkelte bestemmelser. Per i dag 10. april 2018 er det kun fattet vedtak vedrø-

rende 2% økningen i systemet, og jeg vil bemerke at klagebehandling av vedtakene ikke er 

fullført og noen vedtak er dermed ikke endelige. Men jeg har valgt å bruke vedtakene fattet av 

Finnmark fylkeskommune vedrørende 2% vekst i den grad det er naturlig. En del av vurde-

ringene vil naturlig nok bygge videre på de vurderingene jeg har gjort under kapitel 3 og om-

fanget av kapitel 4 vil derfor være en god del mindre.  
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4.2 Er saksbehandlingen av et produksjonsområde som en enhet 

miljømessig forsvarlig?  

 

Kapasitetsøkningsforskriften §9 fjerde ledd gir fylkeskommunen en plikt til å «innvilge søk-

naden dersom søkeren oppfyller kravene i § 6 til § 8, hvis ikke avslås søknaden.» §6 til §8 

stiller i utgangspunktet kun opp prosessuelle krav til sending, søknad og vederlag. Det går 

altså frem av systemet at en søknad «skal» innvilges så lenge disse prosessuelle kravene er 

oppfylt. Det legges ikke opp til at det skal foretas noen vurderinger knyttet til de lokale ulik-

heter eller miljøutfordringer utover det som Nærings- og Fiskeridepartementet har gjort når de 

vedtok forskriften. Det skal altså i utgangspunktet ikke gjøres noen realitetsvurderinger utover 

om søknaden er i tråd med de prosessuelle reglene og om vederlaget er betalt. Spørsmålet som 

skal besvares her er om en slik saksbehandling er miljømessig forsvarlig.  

 

Det vil ikke foretas noen konkrete skjønnsvurderinger i saksbehandlingen av vedtakene. Dette 

i seg selv vil kunne være i strid med reglene til offentlig beslutningstaking i naturmangfoldlo-

ven og på den måten kan det også stride mot det som er miljømessig forsvarlig.92 Nettopp 

fordi det ikke er lagt opp til at fylkeskommunen kan foreta vurderinger som går utover de 

vurderingene departementet gjorde ved inndeling i produksjonsområder og ved vurderingen 

av miljøpåvirkningen som ligger til grunn for kapasitetsøkningsforskriften. Inndelingen, mil-

jøindikator og vurderingene knyttet til dette drøftet jeg under 3.2 og 3.3. Siden jeg allerede 

har drøftet problemstillingene knyttet til disse elementene i systemet vil jeg ikke vurdere de 

på nytt her. Nettopp fordi kapasitetsøkningsforskriften dreier seg om selve saksbehandlingen 

av produksjonsområdet som en enhet, og det er dette som vil være relevant her.  

 

Jeg vil se nærmere på hva kapasitetsøkningsforskriften, veilederen til forskriften sier om 

saksbehandlingen ved slike enkeltvedtak også vil jeg se på noen vedtak som er fattet for å 

vurdere om saksbehandlingen er miljømessig forsvarlig. Det går fram av produksjonsområde-

skriften §11 at «Ved akseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde kan departementet i 

forskrift lyse ut tilbud om nye tillatelser og økning av produksjonskapasiteten i etablerte tilla-

telser i produksjonsområdet.». Kapasitetsøkningsforskriften er en slik forskrift som er vedtatt i 

tråd med §11, og den gir nærmere retningslinjer for hvordan et slikt tilbud lyses ut og hvordan 

vedtaket skal fattes. Kapasitetsøkningsforskriften §3 gjør det klart at det skal gis tilbud om økt 

produksjonskapasitet på 2% til eksisterende tillatelser som er i produksjonsområde 1 og 7-13.  

 

                                                 
92 Fiskeridirektoratets høringsuttale - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur 

med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017-2018 s.2 
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Videre legger kapasitetsøkningsforskriften til grunn at det skal kunngjøres et tilbud på fylkes-

kommunens og fiskeridirektoratets hjemmeside jf. §5. Deretter kommer det fram en rekke 

formkrav om hvordan innehaver av tillatelse skal søke i §8 samt at det skal betales vederlag 

før fristen etter §7. Videre er det ingen andre regler som gjelder saksbehandlingen av søkna-

dene i systemet. Det går derimot fram av §9 fjerde ledd at: «Fylkeskommunen skal innvilge 

søknaden dersom søkeren oppfyller kravene i § 6 til § 8, hvis ikke avslås søknaden.». Når 

man tolker ordlyden i den bestemmelsen, så betyr det at fylkeskommunen ikke kan avslå søk-

naden dersom den oppfyller de formkravene §§ 7 og 8 stiller opp. Dette underbygges i veile-

deren til forskriften ved at «Fylkeskommunen skal gjøre positivt vedtak dersom søknaden 

oppfyller kravene som er stilt i § 6 til 8.»93. Det er altså en skal-regel og ikke en kan-regel når 

det gjelder fylkeskommunens kompetanse til å fatte et vedtak om økning. Det foreligger heller 

ingen nærmere bestemmelser om at det er noen spesifiserte lokaliteter en slik vekst i produk-

sjonskapasiteten skal realisere seg i. Det vil derfor i likhet med det jeg kom fram til i 3.2.3 

bety at en fiskeoppdretter i enkelte tilfeller kan realisere økningen i produksjonskapasitet på 

en lokalitet i et annet produksjonsområde enn det søknaden hviler på.  

 

Totalt sett betyr det at det legges opp til en saksbehandling som ikke vurderer miljøet utover 

det departementet har gjort når de vedtok forskriften på bakgrunn av «råd fra styringsgruppen 

for vurdering av lusepåvirkning – september 2017». Det er kun den ene miljøindikatoren som 

vurderer produksjonsområdets helhetlige miljøpåvirkning som er avgjørende for at det fattes 

enkeltvedtak om en 2% økning i den enkelte tillatelse. Dette er også det fylkeskommunene 

har gjort når man ser nærmere på vedtakene. Alle vedtakene fattet av Finnmark fylkeskom-

mune godkjente søknadene om kapasitetsvekst uten å drøfte andre miljøutfordringer94, lokale 

forskjeller eller forholdet til naturmangfoldloven eller standarden om miljømessig forsvarlig-

het. Spørsmålet videre blir derfor om denne saksbehandlingen er i tråd med kravet til miljø-

messig forsvarlighet.  

 

Dette vil bli mye av den samme vurderingen som jeg gjorde under kapitel 3.2 og 3.3, og jeg 

vil ikke gå inn i de samme vurderingene her. Men det som er interessant når man ser nærmere 

på de vedtakene som er fattet er at det legges ingen miljøvurdering eller vurdering til grunn i 

det hele tatt. Dersom de prosessuelle reglene rundt søknaden er oppfylt, blir søknaden god-

kjent. På den måten foretas det ingen miljømessig forsvarlig vurdering knyttet til andre miljø-

utfordringer. Det er heller ikke foretatt noen vurderinger knyttet til at søkeres individuelle 

forhold når det gjelder lokale forskjeller i produksjonsområdet eller at produksjonens lokalite-

ter er regulert gjennom forskrift om nasjonale laksefjorder og -vassdrag. Det er heller ikke 

                                                 
93 Veileder til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regn-

bueørret i 2017/2018. Vedtatt av Fiskeridepartementet 21. desember 2017 s. 7.  
94 Vedtak vedrørende 2% økning fattet av Finnmark fylkeskommune.  
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foretatt vurderinger knyttet til om de vassdragene som blir påvirket av en slik vekst er innen-

for de reglene kvalitetsnormen for villaks stiller opp.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet henviser i høringsnotatet til kapasitetsøkningsforskriften til 

vurderingsmomentene om kunnskapsgrunnlag, samlet belastning og føre-var-prinsippet.95 Der 

konkluderer de videre med at «Tildeling av økt kapasitet vil alltid innebære en økt risiko for 

ville laksebestander». Men de legger til grunn at vurderingen av hvor det skal vedtas vekst er 

basert på det beste vitenskapelige grunnlaget.96 Hva departementet legger i det «beste viten-

skapelig grunnlaget» vil jeg ikke vurdere nærmere, men de henviser til rapporten «råd fra sty-

ringsgruppen for vurdering av lusepåvirkning» for søknadsrunden 2018 med representanter 

fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning.97 Vide-

re begrunner de at systemet er i tråd med føre-var-prinsippet fordi det ligger en forsiktig til-

nærming til vekst til grunn og at de dermed tas sikte på å unngå en vesentlig skade på natur-

mangfoldet. De argumenter også for at den samlede belastningen for et produksjonsområde er 

vurdert slik systemet foreligger i dag, da det er næringens samlede påvirkning totalt som vur-

deres innenfor produksjonsområdet.98 

 

Som det går frem av systemet legges det ikke til grunn en individuell vurdering av kunn-

skapsgrunnlag eller føre-var-vurdering. Som fiskeridirektoratet påpeker i sitt høringssvar vil 

det: «å ha prioritert effekter av lakselus på laks kan vanskelig gi fritak fra å gjøre en 

samlet miljøvurdering av kapasitetsøkningen».99 Den eneste henvisningen til andre miljøut-

fordringer som departementet gjør i høringsnotatet er å henvise til Meld. St. 16 (2014-2015) 

kap. 6.1 og 10.2. De henviser altså til vurderinger som ble gjort før regelverket ble utformet 

og ikke til en vurdering av det konkrete tiltaket en slik vekst i produksjonskapasiteten innebæ-

rer. Departementet mener på sin side at de i likhet med vurderingen av hva som vil fungere 

best som miljøindikator for systemet, så vil de andre miljøutfordringene bli bedre ivaretatt på 

andre måter.  

 

Om det foreligger slike andre tiltak for å ivareta de andre miljøutfordringene, blir likevel ikke 

realitetsbehandlet i den enkelte søknad slik systemet er lagt opp i dag. Det betyr at for eksem-

pel rømningsfaren og dens påvirkning på en potensielt meget utsatt genetikk for en villaks-

                                                 
95 Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat til Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til 

akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 s.19 
96 Ibid s. 20 
97 «Råd fra styringsgruppen for vurdering av lusepåvirkning – september 2017» s. 2 
98 Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat til Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til 

akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 s.20 
99 Fiskeridirektoratets høringssvar - Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur 

med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017-2018 s.2 



46 

 

stamme ikke vil bli vurdert i noen grad verken gjennom systemet eller i enkeltvedtak om god-

kjent søknad om 2% økning i produksjonskapasiteten. Det vil altså ikke foreligge noe kunn-

skapsgrunnlag eller utredning om de lokale forholdene ved det enkelte oppdrettsanlegg og 

heller ingen kunnskap eller vurdering av andre miljøutfordringer i et vedtak fattet av fylkes-

kommunen etter kapasitetsøkningsforskriften. Det fremstår mer som et automatisk system 

som kun organiserer innbetaling og søknad enn å stille opp krav til saksbehandlingen slik at et 

vedtak skal være miljømessig forsvarlig.  

 

At saksbehandlingen etter kapasitetsøkningsforskriften fremstår som et automatisk system 

underbygges videre når det går frem av kapasitetsøkningsforskriften §20 at: «Fylkeskommu-

nen kan ikke sette særskilte vilkår for tildeling av økt kapasitet utover de som måtte fremgå av 

denne forskriften.» Det foreligger ingen slike hjemler til å stille vilkår i kapasitetsøkningsfor-

skriften. Det går frem av den alminnelige vilkårslæren at forvaltningen i utgangspunktet kan 

sette vilkår til begunstigende vedtak så lenge disse er proporsjonale med vedtakets innhold.100 

Når denne vilkårsadgangen avskjæres kan det tolkes som om at systemet ikke skal foreta noen 

individuell vurdering av søknader fordi vilkårsadgangen blir brukt i andre deler av akvakul-

turforvaltningen. Det kan for eksempel foreligge grove brudd på miljøregler, men fylkes-

kommunen kan likevel ikke sette vilkår om at disse forholdene må rettes opp før de får økt 

produksjonskapasiteten. Dette underbygger at kapasitetsøkningsforskriften verken er ment å 

være eller er en forskrift som alene skal sørge for at en akvakulturtillatelse er miljømessig 

forsvarlig, da den også ved vilkårsadgangen baserer seg på at disse hensynene blir ivaretatt på 

andre måter.  

 

Departementet begrunner systemet avslutningsvis i høringen med at «ved eventuelle søknader 

om nye eller utvidede lokaliteter vil det på ordinært vis bli foretatt en vurdering av miljømes-

sige spørsmål.»101 På den måten kan det tolkes slik at departementet anerkjenner at saksbe-

handlingen etter kapasitetsøkningsforskriften og vedtak fattet etter trafikklyssystemet ikke 

inneholder en fullverdig vurdering av den enkelte søknad om kapasitetsøkning opp mot stan-

darden om miljømessig forsvarlighet. Derfor vil det være naturlig å si at systemet og vedtak 

fattet etter systemet ikke kan stå alene som miljømessig forsvarlige uten at det er foretatt en 

grundig vurdering tilknyttet lokalitetsklareringen som ivaretar standarden for miljømessig 

forsvarlighet.  

 

 

                                                 
100 Eckhoff, Smith 2014 s. 413 
101 Nærings- og Fiskeridepartementets høringsnotat til Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til 

akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 s.20 
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Konklusjonen er derfor at saksbehandlingen av en søknad om økt produksjonskapasitet etter 

kapasitetsøkningsforskriften ikke er miljømessig forsvarlig uten at det er foretatt en miljømes-

sig forsvarlig lokalitetsklarering av den veksten som søkes. Fordi vedtakene som fattes i hen-

hold til forskriften ikke er basert på et godt nok kunnskapsgrunnlag.102 Viktige miljøutford-

ringer må vurderes og individuelle vurderinger som må foretas for at forvaltningen kan være 

sikker på at et vedtak om produksjonsvekst ikke kan gjøre vesentlig skade på miljøet. Syste-

met hviler derfor på at den andre delen av den todelte akvakulturtillatelsen skal vurdere disse 

utfordringene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Vedtak fattet av Finnmark fylkeskommune 
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4.3 Kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder 

 

Spørsmålet her er om kapasitetsøkningsforskriften legger opp til en miljømessig forsvarlig 

saksbehandling for vedtakene om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjons-

området det søkes i jf. kapasitetsøkningsforskriften kapitel 3. I likhet med vurderingen under 

4.2 legger kapasitetsøkningsforskriften §17 til grunn at: «Dersom Mattilsynet kommer til at 

vilkårene i § 12 er oppfylt, skal fylkeskommunen, etter kriteriene i annet ledd, gi den aktuelle 

innehaveren av den aktuelle tillatelsen tilbud om kapasitetsøkning.» Det betyr kort sagt at det 

som ved vedtak med grunnlag i produksjonsområdet, skal tilbud gis dersom vilkårene er opp-

fylt. Den eneste forskjellen i dette er at det vil bli foretatt en individuell vurdering av vilkåre-

ne i bestemmelsen angående lakselus-konsentrasjon, medisinering osv. Men ikke her heller 

skal det foretas noen vurderinger av verken produksjonsområdets tåleevne eller andre miljøut-

fordringer. Vurderingene her vil derfor bli de samme som de jeg foretok under kapitel 3.4 og 

4.2 over. Og det er at vurderingen av kun en indikator og ikke andre utfordringer vil være i 

strid med det kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for å avgjøre om en slik vekst kan 

gjøre vesentlig skade eller ikke.  

 

Konklusjonen er at saksbehandlingen av en søknad om økt produksjonskapasitet uavhengig at 

miljøstatus i produksjonsområde etter kapasitetsøkningsforskriften ikke er miljømessig for-

svarlig uten at det er foreligger en lokalitetsklarering som i tilstrekkelig grad vurderer veksten 

som søkes mot det miljømessig forsvarlige.  
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5 Konklusjon og rettspolitiske vurderinger 

 

5.1 Trafikklyssystemet – et miljømessig forsvarlig forvaltningssystem? 

 

I denne delen skal jeg forsøke å besvare oppgavens problemstilling basert på drøftelsene til-

knyttet til produksjonsområdeforskriften i kapitel 3 og kapasitetsøkningsforskriften i kapitel 4. 

Der går det frem at det er flere ting ved trafikklyssystemet som er problematisk vurdert opp 

mot standarden om miljømessig forsvarlighet. Her skal jeg forsøke å gi en mer helhetlig kon-

klusjon vedrørende systemets forhold til miljømessig forsvarlighet. Det går frem av stor-

tingsmelding nr. 16 i 2014-2015 s. 9 at valget av trafikklyssystemet begrunnes med at «selv 

om hver enkelt lokalitet drives innenfor akseptable rammer isolert sett, kan likevel den samle-

de miljøbelastningen i området bli så stor at miljøets bæreevne overskrides.» Motivet bak er 

altså at systemet skal foreta vurderinger tilknyttet den samlede miljøbelastningen, i større grad 

enn det en forvaltning basert på at miljøvurderingene kun er tilknyttet lokalitetsklareringer 

gjør.103 Men som det går frem av systemet og mine konklusjoner i drøftelsene tidligere i opp-

gaven, inneholder ikke systemet gode nok miljøvurderinger til at vedtak kan stå seg som mil-

jømessig forsvarlige uten at det foreligger en grundig og individuell vurdering ved lokalitets-

klareringen.  

 

Trafikklyssystemet foretar ingen vurderinger utover lakselus som miljøutfordring. Selv om 

dette muligens er den mest sentrale miljøutfordringen ved akvakultur kan dette ikke være til-

strekkelig for å være i tråd med standarden om miljømessig forsvarlighet. Vedtak om kapasi-

tetsøkning fattet etter trafikklyssystemet vil likevel langt på vei være miljømessig forsvarlig. 

Men dette er ikke fordi systemet foretar de miljøvurderingene som er tilstrekkelig for at et 

vedtak er miljømessig forsvarlig. Det er fordi denne kapasitetstillatelsen er det første trinnet i 

en totrinnsvurdering hvor lokalitetsklarering er det andre trinnet som skal vurdere alle sidene 

av produksjonen. Det problematiske med trafikklyssystemet er at det ikke følger opp dette 

totrinnsystemet, selv om det juridisk hviler på dette, for at vedtak skal bli miljømessig for-

svarlige. Med dette mener jeg at i motsetning til ved tidligere tildelingsrunder med objektive 

vilkår, må ikke lenger fiskeoppdretterne søke om en ny lokalitetsklarering tilknyttet denne nye 

produksjonskapasiteten, fordi de kan bruke eksisterende lokalitetsklareringer dersom disse gir 

rom for den økte produksjonskapasiteten.  

 

 

                                                 
103 Stortingsmelding nr. 16 i 2014-2015 s. 9 
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I en del tilfeller vil dette bety at kapasiteten allerede foreligger i lokalitetsklareringen. Fiske-

oppdretterne i Norge har som nevnt 3,817104 ganger høyere kapasitet lokalitetsklarert enn det 

kapasitetstillatelsene er på, begrunnet i behovet for fleksibilitet i produksjonssyklusen. I de 

tilfellene der en slik bufferkapasitet foreligger i lokalitetsklareringen vil det derfor ikke bli 

foretatt noen nye vurderinger av andre miljøutfordringer eller lokale forhold. Utover de vurde-

ringene trafikklyssystemet foretar av lakselus-påvirkningen på villaks i et produksjonsområde 

som enhet.  

 

Disse tilfellene vil nok etter en nærmere vurdering likevel være miljømessig forsvarlig for 

søknadsrunden 2017/2018. Fordi lokalitetene her skal være vurdert og klarert for den kapasi-

teten den innehar selv om begrunnelsen for lokalitetskapasiteten kan være en annen enn vekst. 

Lokaliteten isolert skal derfor kunne tåle en produksjon tilsvarende kapasitetsbegrensningen 

dersom man legger til grunn at vurderingene har vært i tråd med standarden om miljømessig 

forsvarlighet. Det faktum at det dreier seg om relativt små økninger på 2% eller opp til 6% 

taler også for at det nok ikke kan legges til grunn at disse vedtakene isolert sett kan føre til 

vesentlige negative effekter på miljøet jf. standarden om miljømessig forsvarlighet. En 2% 

eller 6% økning i produksjonskapasitet er nok innenfor den påvirkningen på miljøet som er 

tillat innenfor standarden om miljømessig forsvarlighet. 

 

Dersom en slik vekst på 2% eller 6% vil fortsette gjennom flere søknadsrunder over flere år 

uten at det utløser flere vurderinger knyttet til miljøutfordringer, utover de eksisterende lokali-

tetsklareringer og de som foreligger i trafikklyssystemet i dag, vil det kunne føre til at det bry-

ter mot miljømessig forsvarlighet over tid. Det er fordi det ligger i systemet at det kan vedtas 

vekst helt opp til grensen av lokalitetsklareringene uten at det blir tatt noen nye vurderinger av 

enkelte miljøutfordringer eller totalbelastningen utover lakselus-problematikken. Produksjo-

nen kan dermed øke fra 821 817 tonn MTB i dag til 3 137 518 tonn MTB105 på sikt og en slik 

produksjonsøkning uten vurderinger utover de nevnte, kan ikke være i tråd med standarden 

om miljømessig forsvarlighet.  

 

Konklusjonen er derfor at trafikklyssystemet ikke er miljømessig forsvarlig alene, men er av-

hengig av at det foreligger en miljømessig forsvarlig lokalitetsklarering.  

 

 

 

 

                                                 
104 Akvakulturregisteret per 16.april 2018 
105 Ibid 
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5.2 Rettspolitiske vurderinger 

 

Som nevnt var målet for innføringen av trafikklyssystemet å finne en forvaltningsmodell som 

gikk bort fra at miljøvurderingene var tilknyttet lokalitetene og på den måten få et system som 

i større grad vurderte den samlede belastningen på miljøet.106 Et annet hensyn var å skape en 

større grad av forutsigbarhet for oppdrettsnæringen.107 De la derfor opp til å lage et system 

som skulle basere den videre veksten i næringen på vurdering av miljøkvaliteten innenfor 

områder. Det er ingen tvil om at en vurdering av miljøkvaliteten innenfor områder på den 

måten trafikklyssystemet legger opp til er et godt vurderingsgrunnlag for den videre veksten 

med tanke på både bærekraft og den samlede belastning, sammenlignet med det tidligere sys-

temet med objektive kriterier. Systemet legger derfor opp til en bredere samlet belastning 

vurdering av lakselus-problematikken enn det som ble gjort tidligere og er i så måte svært 

hensiktsmessig da dette er den største miljøutfordringen næringen står ovenfor med tanke på å 

kunne øke rammebetingelsene for produksjonen videre.108  

 

Men siden departementet baserte dette systemet kun på denne ene av mange miljøutfordringer 

næringen står ovenfor og ikke heller gir fylkeskommunen kompetanse til å foreta individuelle 

vurderinger i den enkelte søknad, legges det heller ikke opp til at fylkeskommunen kan fatte 

vedtak som står selvstendig som miljømessig forsvarlige. Dermed videreføres i utgangspunk-

tet totrinnsystemet og miljøvurderingene vil derfor langt på vei ikke gå bort fra å være vurde-

ringer direkte tilknyttet lokalitetene. Den samlede belastningen vil heller ikke bli vurdert i 

noen større grad en tidligere dersom man ser på andre miljøutfordringer enn lakselus. Videre 

er det også problematisk at systemet juridisk baserer seg på en videreføring av totrinnsystemet 

uten å gi bestemmelser som gjør at den andre vurderingen vil vurderes direkte inn mot vedta-

ket.  

 

Trafikklyssystemet er derfor ikke et system som frigjør seg helt fra problematikken ved å fo-

reta miljøvurderingene i tilknytning til lokaliteter. Men et stykke på vei er systemet i tråd med 

hensikten. Da det iallfall vedrørende lakselus-problemet foretar en mer helhetlig vurdering 

enn tidligere. Det kan også slås fast at systemet legger opp til mer forutsigbarhet vedrørende 

vekst for fiskeoppdretterne. Men systemet har et klart forbedringspotensial når det kommer til 

vurderingen av om en kapasitetsøkning som vedtas er miljømessig forsvarlig. Ideelt sett kun-

ne trafikklyssystemet trekke inn andre miljøindikatorer som er sentrale for den samlede be-

lastningen ved vurderingen av miljøkvaliteten i et produksjonsområde. Og for å mest mulig 

være i tråd med to-trinnsystemet det legger opp til, bør det avklares hvordan kapasitetsøk-

                                                 
106 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 9 
107 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 8 
108 Meld. St. 16 (2014-2015) s. 10 
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ningen skal forholde seg til lokalitetsklareringen. Eventuelt kan dette løses ved å gi fylkes-

kommunen kompetanse til å foreta en individuell vurdering av hver enkelt søknad eller at det 

må foretas en vurdering av hvilken lokalitet denne veksten kan produseres på. Trafikklyssys-

temet ville på den måten fungere mer som et kvalifiseringssystem for å søke vekst fremfor et 

system som automatisk tilbyr vekst. Dette ville ha ført til en bedre samlet miljøvurdering opp 

mot standarden om miljømessig forsvarlighet.  
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