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- Null utslipp av lakselus 

- Null rømming

- Oppsamling av avfall

,



Hvorfor miljøkrav i kommuneplaner?

- for mer liv i elva!

• Kommuneplanens arealdel definerer hva sjøarealene i en 

kommen kan brukes til

• Det er avsatt areal til akvakultur i de fleste kystkommuner

Kilde. Veterinærinstituttet



Finnes det villaksvennlig oppdrett?

- for mer liv i elva!



Kan kommunen stille krav?

- for mer liv i elva!

Kommunen kan stille miljøkrav i arealplanen

Det er ingen uttalelser i forarbeidene som gir uttrykk for at 

vilkårshjemmelen i § 11-9 nr. 6 skal tolkes innskrenkende.

Når pbl. § 11-9 nr. 6 tolkes i tråd med sin ordlyd, vil de krav til 

vannkvalitet som fremgår av vannforskriften og vedtatte 

vannforvaltningsplaner kunne fastsettes som vilkår for drift allerede 

i kommuneplanen.

Det er dermed anledning til å stille strenge miljøkrav til 

lakseoppdrett i kommuneplanens arealdel.

Lund og Co: 29-052022.



Hvordan komme på banen 

- for mer liv i elva!

• Skru på radaren og følg med på hva som skjer i 

kommunen

• Bruk nettverket deres

• Dialog mellom medlemslagene og Norske Lakseelver

• Be om møter med partiene

• Undersøk når kommunestyret skal ha møte

• Vær aktive i alle høringsrunder



Hvordan nå frem? 

- for mer liv i elva!

• Lokal stemme bryter isen

• Vi er faglig fundert og faglig etterrettelig

• Vi er løsnings- og mulighetsorienterte

• Lag gode allianser

• Bruk media

• Vi holder oss til saken

• Delaktige i hele saksgangen



Samarbeid med Otra

Formannskapet i Kristiansand kommune behandlet nylig forslaget til nye 

arealplaner for kommunen. Der går det tydelig frem at det ikke skal 

etableres oppdrettsanlegg for laks eller sjøørret i Kristiansand.

«Kristiansandsskjærgården er vurdert som mindre egnet enn andre 

områder langs kysten for tradisjonell akvakultur. Hensynet til 

eksisterende fiskerinæring, naturvern, friluftsliv, naturopplevelser og 

turistnæring prioriteres. Det tillates derfor ingen nye områder for 

akvakultur.»

Mowi og Eide Fjordbruk har 

søkt om oppdrettslokaliteter 

i Sørlandsskjærgården

- for mer liv i elva!



Samarbeid med Målselva og Mårelva



Politikerne trenger hjelp 

Kilde Intrafish 19.11.2021



Miljøkrav i kommuneplaner

- for mer liv i elva!



Oppsummering

• Miljøkrav i kommuneplanens arealdel gir 

redusert påvirkning på villaksen

• Miljøkrav fører automatisk til oppdrett i mer 

rømningssikre anlegg uten utslipp av lakselus

• Dette løser de to største truslene mot villaksen


