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Berge verden eller «one hit wonder» ?!
Direktoratet har ofte fått kritikk for at vi ikke har prioritert det «neste
logiske og nærliggende grepet»…
- Og aller helst det som kan løse «mange» av de store utfordringene…
1 – Ikke ordningens ambisjon eller innretning
2 – Beslutningene kan bare bli så gode som
søknadene og søkernes ideer gir rom for – innenfor rammene
som gjelder
3 – Innovasjon er i sitt vesen grunnleggende dynamisk og rask
4 – Det er nå mer enn 4 år siden ordningen med
utviklingstillatelser ble åpnet for søknader
(15.11.2015)
5 - Det vil ta ÅR ennå før vi kan gjøre en bredt anlagt
evaluering av
selve ordningen og fastslå hvor vi lander

Retningslinjen fastsatt av
NFD for behandling av
søknader om
utviklingstillatelser for
laks, ørret og
regnbueørret

NB listen fra 1 til 15 er
IKKE uttømmende
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Hvor går grensen for innovasjon
ift. utviklingstillatelser?
1) TEKNOLOGI-ORDNING m/åpning for et betydelig skjønn
2) FORMÅL «Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan
bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som
akvakulturnæringen står overfor»
3) Krav om BETYDELIG INNOVASJON (retn.linjene er ikke uttømmende)
SSBs def. av utviklingsarbeid; inneholde et visst nyhetselement
nye, tidligere uegnede arealer, prototyper, industriell design,
Vesentlig annerledes enn det som er i alminnelig kommersiell bruk
Inkrementell innovasjon er ikke tilstrekkelig

Utviklingstillatelser – (kortversjonen)
Laksetildelingsforskriftens §§ 22 – 23c
•
•

•
•
•
•
•

Skape et teknologiløft i næringen
Formålet er å legge til rette for at ny kunnskap, eksisterende
kunnskap fra forskning eller praktisk erfaring kan brukes til å utvikle
teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og
arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, blant annet
ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design,
utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.
Produksjonsteknologisk utstyr/installasjoner
Krav om betydelig innovasjon – betydelige investeringer
Ikke gi til for like prosjekter, annet enn det som er i alm.bruk
Ikke endre for mye, eller ta opp plass «i køen»
Utviklingsfase >15 år – målkriterier – evt søke konvertering –
komm.tillatelser uten krav om bruk av teknologi

I tidligste laget å operere med en fasit?
Ordningen med utviklingstillatelser – så langt
- Fiskeridirektoratets rolle
- Behandle søknader, innenfor – utenfor ordningen
- Vedtaksproduksjon
- Tilsagn - Jobbe fram målkriterier i dialog
- Vurderer innkomne klager (både ja og nei)
Være lojal på de føringer som er fastsatt
- Forskriftsbestemmelsene
- Retningslinjene
- Praksis jf NFDs klageavgjørelser

Målkriterier (fra NFDs retningslinjer)
3.5 Femte ledd (målkriterier og rapportering om
fremdriften).
Søker skal foreslå hvilke målkriterier som bør fastsettes for prosjektet. Det
skal både settes opp delmål og mål for når prosjektet anses ferdigstilt.
Fiskeridirektoratet fastsetter målkriteriene etter dialog med søker.
Fiskeridirektoratet kan tillate at målkriteriene blir justert underveis i
prosjektet innenfor hovedrammene av prosjektet og dersom dette anses
rimelig og faglig nødvendig. Det er ikke aktuelt å tillate endringer som i
realiteten innebærer tillatelse til et annet prosjekt.
Fiskeridirektoratet og andre kompetente myndigheter vil føre alminnelig
tilsyn osv. i utviklingsfasen. Fiskeridirektoratet har imidlertid ikke ansvar for
fremdriften i prosjektet. Det er innehaver av tillatelsen som har ansvaret for
å sørge for fremdriften i prosjektet og at målkriteriene oppnås.
9.

Eksempel fra et
tilsagnsdokument
En rekke ulike typer
rapporter (sammendrag,
sluttrapporter, faktaark,
presentasjoner,
publiserte artikler,
faserapporter mv.)
vil alle bli publisert på
www.fiskeridir.no

9.

L
E
R
Ø
Y

N
R
S

«Egget»

Ocean Farm 1

Aquatraz

FishGlobe versjon 5
Hydra
Salmon

Måsøval

Salaks
«Fjordmax»

Hydra Salmon

«Fasit»
•
•
•
•
•
•

Adgangen til å søke konvertering er en viktig drivkraft i
ordningen
Vi har pr.dd. ikke mottatt en eneste søknad om
konvertering
Det er fortsatt klager som gjenstår å ta stilling til
Vi er pålagt av NFD å være ferdig med
førsteinstansbehandlingen ut 2019 (ferdige tilsagn +
oversendte klager til dep.)
Dvs. at tildelingsfasen nærmer seg slutten
Driftsfasen og det tilsynsansvar og læringspotensiale, jfr
krav om aktiv kunnskapsdeling som den representerer
er ennå bare så vidt startet

STATUS pr 1.12.2019
Tilsagn med målkriterier

Klager

Ocean Farm – Trøndelag
Nordlaks - Nordland
AkvaDesign – Nordland
NRS/Aker - Troms
MNH Aquatraz- Trøndelag
Hydra Salmon - Trøndelag
Mowi «Egget» Atlantis - Rogaland

8
21
2
8
4
4
6
1

Cermaq «Ifarm» - Nordland
Mariculture - Trøndelag
Stadion Laks - Hordaland
Nova Sea - Nordland

4
8
2,37
4

Måsøval/Vard - Trøndelag
Mowi «Donut» Lerøy «Pipefarm» - Hordaland

4
1,41
1,15

NFD:
Fiskeridir:

28
16

I prosess (tilsagnsdokument)
Fish Globe – Rogaland

2?

Salaks- Troms
Reset - Sogn og Fjordane
Nekst – Sogn og Fjordane

6
8?
2

Om ikke fasit – så håper og tror jeg at vi om noen år kan fastslå at ordningen har gitt

Et betydelig bidrag mht teknologi og utvikling
- en rekke av prosjektene ville neppe blitt noe
av uten utviklingstillatelsene
- stor spredning (antall, kompleksitet, teknologi,
materialvalg, plassering etc.)
- Pga. grundige redegjørelser for
beslutningene som er gjort, referanser, fotnoter
mv så vet vi hva forutsetningen var
- I tillegg svært åpen saksbehandling, vedtak i
fulltekst
- tusenvis av innsynsforespørsler

Åpenhet, innsyn og mer-offentlighet
•
•

•

Vil bli stadig mer aktuelt – krav om transparens!
For forvaltningen - et tve-egget sverd
- er svært arbeidskrevende
- gir innsikt og demper konfliktnivå

Graden av innsyn og åpenhet bør være til ettertanke
ref. karakteristikker…
«direktoratet misforstår»
«uforståelige vedtak»
«direktoratet vanskelig å få i tale»
Husk ALLE har tilgang til (nesten) alt av søknader
og innsendt materiale, vedtakene og
saksbehandlingen underveis.

At man ikke har nådd opp betyr ikke det samme som
at idèen i seg selv er dårlig
Fra Intrafish i går:
Roxel Aqua fikk avslag på søknad om utviklingstillatelser, men gir ikke opp
Selskapet mener konseptet der oljerigger gjenbrukes for oppdrett til havs, er for godt til
å skrotes.

Vi har lært masse!
Om havbruksnæringens kreativitet og ambisjoner
Om sjørelatert teknologi og hva som er mulig
Om stål, plast, betong, kompositt…
Om bølgehøyder, bølger og vind, sloshing, trykk,
svingninger, sensorikk,
Om kunnskap og erfaring med overføringsverdi
fra olje og gass og maritim sektor til havbruk…
Møtt entusiastiske søkere og deretter
prosjektansatte – som VIL NOE!
- Som holder oss inne i «loopen» og
kommuniserer
Det har vært moro, utfordrende og vanskelig
Tidvis også litt «utakknemlig»
Vi har lært mye om kapasitetsbygging
Fått ansatt flotte folk!
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Vi har levert skikkelig håndverk i vedtaksform
- uansett om mottaker er enig eller ei
Vi tillater oss å mene at næringen også har
lært noe av oss!

Yeah,
finally…!

Has she
finished?

Takk for
oppmerksomheten!
Livet i havet – vårt felles ansvar

www.fiskeridir.no

