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Krav om at havbruksforvaltninga bør forenkles 

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2015/0315/Satsing-paa-sjoemat-krever-bedre-og-enklere-forvaltning 
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Hva mener informantene våre? 

I hovedsak er forvaltningen god,  
men det er rom for forbedringer. 
 - Struktur 
 - Samordning og koordinering 
 - Ressurstilgang og saksbehandlingskapasitet 
 - Skjønnsutøvelse 
 - Areal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ett av suksesskriteriene til  
norsk akvakulturnæring, tror 

jeg, er faktisk en sterk 
forvaltning. 

Det er en kompleks og 
sammensatt forvaltning – det er 
en kompleksitet som reflekterer 

kompleksiteten i næringen. 

Næring 

Forvaltning 



Utfordring 1: Fragmentert struktur 
 

– Næring: For mange myndigheter 
– Forvaltning: Målkonflikter og behov for grenseoppgang 
– Fylkeskommunenes rolle er omdiskutert 
– Fragmentert kunnskapsgrunnlag? 
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Forvaltningen er blitt utrolig 
vanskelig. Det er åpenbart 

blitt mer komplisert. 

For mange forskjellige fagmyndigheter og 
det fører til at måten vi er regulert på er 

veldig byråkratisk og tungvint. 

… ei så stor næring at du 
trenger at myndighetene er 

spesialister 



Utfordring 2: Samordning og koordinering 
  

Foregår mye samordning og koordinering i 
praksis. Vanskeliggjøres av  

– Ulike politiske målsettinger for ulike 
sektormyndigheter 

– Ulike mål nasjonalt, regionalt og lokalt 
– Stadig flere interesser i kystsonen – skal også 

ivaretas av havbruksforvaltningen 
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Vanskelig å gjøre noe med når det 
er forskjellige regelverk, og hver 

sektor har sine ting å ivareta 

© Elin Myrvoll ©Tor Petter Krogh © Lidunn Boge © Frank Gregersen, Nofima 



Utfordring 3: Ressurser og kapasitet 
Saksbehandlingskapasitet for liten hos sektormyndigheter 

– Spesielt Mattilsynet og fylkesmannen 
– Rettsliggjøring – klagesaksbehandling ressurskrevende 
– Utviklingen i næringen går raskt (eks. ny teknologi), utfordring for 

forvaltningen å henge med 
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Det er veldig sårbart. Det skal 
ingenting til før en søknad blir 

liggende lenge. 

Sakene blir mer 
komplekse, og så følger 
ikke ressursene med til å 

kunne håndtere dem 

Vi har ikke nok ressurser. Næringa 
har utviklet seg veldig raskt, det har 

ikke vært en utvikling av 
forvaltninga parallelt 

Vi føler hele tiden at vi burde 
hatt mer folk. 



Utfordring 4: Skjønn og likebehandling 

• Ulik oppfatning av hvor stort rommet for 
skjønn er 

• I hovedsak: Vektlegging av ulike 
interesser og forhold 

• Men også: Rom for tolkning av regelverk, 
begrep og definisjoner 

Merkbar 
forskjellsbehandling 

En reell problemstilling. Vi 
har blitt beskyldt for store 

forskjeller 

Vi skal ikke bare være 
enhetlige, vi skal vurdere hver 

sak individuelt ut fra sine 
særlige forhold 



Utfordring 5: Arealforvaltning 

• Tidkrevende 
• Uheldige dispensasjoner 
• Små planområder 
• ‘No pay, no cure’ 
• Motsetninger mellom nasjonale 

mål og lokaldemokrati? 
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Det er ikke bra når det 
gis dispensasjoner fra 
en nylig vedtatt plan…  

Bekymringen er at kommunene er for små, 
arealet er for lite til at de kan ha en god 
planlegging, og en helhetlig planlegging 



Oppsummering av anbefalinger 
• Samlet kystforvaltning og sterkere samordningsmyndighet, 

evt. ny meklingsinstans eller innsigelsesordning 
• Behov for grenseoppgang når det gjelder ansvarsområder 
• Bedre tilpasning mellom kapasitet og arbeidsoppgaver i 

forvaltningen 
• Utvikling av kunnskapsgrunnlag og kompetanse bør 

prioriteres 
• Behov for oppdaterte veiledere 
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Det viktigste er at ting skjer i ett system,  
som kan bygge større og sterkere 

kompetansemiljø. Det hadde vært en styrke 
for næringa også; ei tyngre faglig forvaltning 
som visste å stille de rette kravene og å gi 

den rette slakken 
 



12 

Leveranser 



Takk for oppmerksomheten 

www.nofima.no 

ann-magnhild.solas@nofima.no 
kine.karlsen@nofima.no 
roy.robertsen@nofima.no 
 

Takk for oppmerksomheten! 

Foto: Lidunn Boge, Nofima 
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