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Effektivisering og samordning av 
akvakulturforvaltningen

Helhetlig forvaltning
- hvordan kommer vi dit?



FAKS
Landsdelsgruppa

Fagmiljøet for 

• akvakulturforvaltning 
• samfunns- og 

arealplanlegging kyst/sjø
• marin næringsutvikling

Koordinator

FAKS
Plangruppa

FAKS
Malgruppa

FAKS
Vedtaksbasen

FAKS
Kunnskapsbasen

Styringsgruppen
Ledernivå for plan og næring i fylkeskommunene 
Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland 

(med Agder)

Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid - FAKS



Samordning Vest Samordning Midt Samordning Nord

FAKS sektormøter

Samordning 
Rogaland

Samordning 
Hordaland

Samordning 
Sogn og Fjordane

Samordning 
Nordland

Samordning 
Møre og Romsdal og Trøndelag 

Samordning 
Troms og Finnmark

1 x årlig 1 x årlig 1 x årlig1 x årlig

• Samordningsmøter for sektormyndighetene –landsdel – fylke – sak til sak
• Felles arena for forvaltning, næring, kommuner og andre kompetansemiljø
• Felles koordineringsmøter (månedlig), arbeidsmøter og fagdager (minst 2x året)
• Fylkeskommunesamling (1x året)
• Felles intranett for fylkeskommunene, akvakulturforvaltning, utvikling, plan (Kunnskapsbasen)
• Utvikling og innføring av verktøy (Vedtaksbasen 2019)



9 år med erfaring som akvakulturmyndighet…
øvelse i å se sammenhenger… lokalt, regionalt og 
nasjonalt…
Tildelingsmyndighet etter akvakulturloven

• Bidrar ved å tilrettelegge for god dialog mellom søker, sektormyndigheter og kommuner i alle 
deler av søknadsprosessen

• Samordner og koordinerer regionalt
• Bidrar med høringsinnspill til sentrale prosesser

Tilrettelegger for næringsutvikling
• Bidrar til vekst og bærekraftig utvikling av sjømatnæringa 
• Samordner / koordinerer virkemiddelinnsatsen til de utfordringene og mulighetene vi ser lokalt og 

i regionen, eks FoU, samferdsel, videregående opplæring

Regional planmyndighet
• Bidrar med kompetanse og virkemidler (juridiske og økonomiske) inn i ulike typer prosesser for 

planlegging av sjøarealene (kommunale, interkommunale og regionale)
• Bidrar med regional og lokal kunnskap som kan være med på å «oversette» hvilke gevinster 

helhetlig planlegging og tilrettelegging for bærekraftig vekst har for samfunnet 
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6KAMP OM LOKALITETENE

18 saker med flere søkere på samme lokalitet

7 saker ferdig behandlet 

(pr november 2018)



FAKS erfare at dagens næring og forvaltning er blitt mer kompleks de siste årene og stiller høyere

krav til samordning og til fagkunnskap i forvaltningen.

Mye av kompleksiteten er grunnet i nytt vekstsystem og opprettelse av produksjonsområder,

sonedrift, bruk av nye produksjonsmetoder (feks bruk av stor smolt), landbasert oppdrett,

tildelinger av grønne tillatelser, tildelinger av nye tillatelser, vekst på eksisterende tillatelser, alle

tildels med ulike luse- og driftskrav, tildelinger av særtillatelser (FoU, visning, undervisning,

stamfisk), tildeling av utviklingstillatelser, tildeling av andre arter og vannlevende planter, flere

søkere på samme lokalitet, økende krav til vedtakskvalitet og klagebehandling for å nevne noe….

Hvordan går det egentlig?

«Mattilsynet har fått betydelige kutt i våre budsjett. Vi må derfor vurdere hvilke oppgaver vi 

skal prioritere, også innenfor akvakulturområdet»





AREAL
PLANLEGGING

TILDELING
(LOKALITETS-
KLARERING

DRIFT/
TILSYN



Innspill fra Kystverket: «At akvakultur med vannlevende planter inkluderes i 
ovennevnte forskrift, og at myndigheten til å behandle disse sakene delegeres fra 
Nærings- og fiskeridepartementet til fylkeskommunen, vil etter vårt syn være 
utelukkende positivt. Fylkeskommunen er pr. i dag koordinerende myndighet for 
alle andre søknader om akvakultur etter akvakulturloven, og har etter vår 
vurdering håndtert disse sakene på en god måte. At akvakultur med vannlevende 
planter kommer inn under samme regime sikrer en effektiv og koordinert 
saksbehandling. I tillegg har fylkeskommunen god kompetanse til å vurdere de 
ulike hensynene som gjør seg gjeldende ved søknader om akvakultur.»

«Høringsuttalelsene viser at forslaget om kompetanseoverføring fra Nærings- og 

fiskeridepartementet til fylkeskommunene til å behandle søknader om akvakultur 

av vannlevende planter, får bred støtte. Også de andre forslagene støttes.» 



Takk for meg

Innspill til FAKS? 

Jarle Magnar Bratbak- Pedersen

e-post: jarle.pedersen@tromsfylke.no

Tlf: 930 69650


