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       DOM 

 

Saken gjelder gyldigheten av forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur 

med matfisk i sjø. (FOR-2020-02-04-105). Vedtaket innebærer at biomasse i 

oppdrettsanlegg i produksjonsområdet 4, som strekker seg fra Nordhordland til Stadt, kun 

kan utnyttes med 94% av total tillatt biomasse. Forskriften er gitt med hjemmel i 

akvakulturloven § 9 tredje ledd 4. februar 2020 og trådte i kraft umiddelbart.   

 

Når det gjelder sakens bakgrunn, kan lagmannsretten i hovedsak slutte seg til tingrettens 

saksfremstilling på side 3-8 i dommen. Lagmannsretten finner det likevel hensiktsmessig å 

gi en egen fremstilling av faktum, som er særdeles omfattende. I det følgende vil 

lagmannsretten først gi en kronologisk oversikt over forvaltningens utredninger mv som 

ligger til grunn for det såkalte «trafikklysystemet», dernest redegjøre for de vurderingene 

som lå til grunn for departementets vedtak, og deretter gi en oversikt over det aktuelle 

regelverket og det vedtak som er til prøving. Avslutningsvis redegjøres det for den rettslige 

prosessen.   

 

Innledningsvis vises til følgende: 

 

De ankende parter er 25 havbruksbedrifter med akvakulturtillatelse til matfisk i sjø av laks, 

ørret og regnbueørret i produksjonsområdet 4 (PO4), jf akvakulturloven § 4.  

Akvakulturtillatelser gir rett til å ha en viss mengde matfisk i sjøen til enhver tid, 

maksimalt tillatt biomasse, MTB, normalt 780 tonn per selskapstillatelse. Den mengden 

fisk den enkelte oppdretter har rett til å sette i sjøen fordeles på de lokaliteter der 

oppretterne har lokalitetstillatelse. I PO4 er det ca 100 oppdrettsanlegg. Ved forskriften 

som nevnt foran ble alle oppdretterne av laks, ørret og regnbueørret i PO4 pålagt å redusere 

maksimalt tillatt produksjonsvolum med 6 % fra og med 5. august 2020.  

 

Kapasitetsjusteringsforskriften inngår i det såkalte «trafikklyssystemet», et nytt system 

som er ment å ivareta ønske om ytterligere vekst i oppdrettsnæringen, og samtidig ivareta 

miljøhensyn, som er det bærende prinsipp for å tillate videre vekst i havbruksnæringen. 

Det nye systemet er basert på en handlingsregel for forutsigbar vekst der lakselus på vill 

laksefisk styrer veksten. Resultatene av kontinuerlig overvåking av lakselus på villfisken 

langs norskekysten, målt i de enkelte produksjonsområdene, avgjør om 

produksjonskapasiteten kan økes, forbli uendret eller må reduseres.   

 

1. Kronologisk oversikt over forvaltningens utredninger  

 

«Trafikklyssystemet» er bygget opp gjennom flere utredninger, stortingsmeldinger og 

høringer. I det følgende skal det redegjøres for hovedtrekkene i dette arbeidet.  

Utgangspunktet for arbeidet var en erkjennelse av at oppdrettsnæringen over tid hadde, og 

har, flere miljøutfordringer, særlig relatert til rømt oppdrettsfisk og lakselus. Lakselus er 



 - 4 - 21-080234ASD-GULA/AVD2 

den vanligste parasitten på oppdrettsfisk og finnes naturlig i alle havområder på den 

nordlige halvkule. Lakselusen fester seg på fisken og påfører skade ved å spise slim, hud 

og blod fra fisken. Dette gjør at fisken blir mer mottakelig for infeksjoner forårsaket av 

bakterier, virus og sopp, og kan føre til at fisken dør. Alle oppdrettere skal overholde 

grensene som gjelder for lakselus på den enkelte lokalitet, jf luseforskriften FOR-2012-12-

05-1140 § 8. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med at regelverket overholdes, og anlegg 

som overskrider grensene kan få pålegg om behandling mot lakselus, pålegg om delvis/hel 

utslakting av lokaliteten og det kan fattes vedtak om reduksjon av lokalitetens MTB 

dersom luseproblemene er langvarige og/eller alvorlige.  

 

I april 2009 la regjeringen frem meldingen; «Strategi for en miljømessig bærekraftig 

havbruksnæring». I meldingen ble det lagt viktige føringer for utviklingen av 

havbruksnæringen innenfor de hovedområdene der næringen påvirker miljøet; genetisk 

påvirkning hos villfisk og rømming, forurensning og utslipp, sykdom, medregnet 

parasitter, arealbruk og forressurser. I meldingen ble det diskutert tiltak for å redusere 

problemet med lakselus på villfisk, blant annet å redusere biomassen i et gitt geografisk 

område, jf eksempelvis meldingens punkt 4.4. Det ble besluttet å sette ned et ekspertutvalg 

som skulle komme med forslag til ny overordnet arealstruktur innen akvakulturnæringen. I 

rapporten, som er datert 4. februar 2011, ble det påpekt at næringen største utfordringer på 

sykdoms- og miljøsiden var lakselus, rømming og tap i produksjon. Utvalget foreslo å dele 

kysten inn i adskilte produksjonsområder med tilhørende utsettssoner, at avbøtende tiltak i 

et produksjonsområde skulle styres gjennom indikatorer og handlingsregler og at næringen 

i det enkelte produksjonsområde skulle gis et sterkere direkte samfunnsansvar for å løse 

felles utfordringer.  

 

I 2013 ble Melding St. 22 (2013-2014), «Verdens beste sjømatnasjon», lagt frem. I punkt 

11.3 ble det påpekt at den viktigste miljøutfordringen var knyttet til rømming av 

oppdrettsfisk og spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg, og den påvirkning dette kunne  

ha på viltlevende bestander av anadrome laksefisk. Det ble påpekt at departementet 

prioriterte arbeidet med å fastsette indikatorer og grenseverdier for disse 

påvirkningsfaktorene. Det ble blant annet foreslått at sannsynligheten for påvirkning fra 

oppdrett på villaksbestanden skulle regnes som høy hvis mer enn 30% av villaksbestanden 

hadde sannsynlighet for dødelighet som følge av lakselus.  

 

Før meldingen ble fremlagt for Stortinget, ble det gitt anledning til å sende inn innspill, noe 

næringsorganisasjonene til havbruksnæringen benyttet seg av.  

 

I 2015 ble Meld. St. 16 (2014-2015), «Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i 

norsk lakse - og ørretoppdrett», (Havbruksmeldingen), fremlagt for Stortinget. Hovedmålet 

med meldingen var å drøfte hvordan «Norge kan øke verdiskapningen basert på 

forutsigbarhet, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpasninger i oppdrettsnæringen», jf punkt 

1. Det ble lagt til grunn at miljøhensyn skulle være det klart viktigste vurderingskriteriet 
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for å tillate vekst og det ble forslått innført et system basert på en handlingsregel. Om dette 

gjengis følgende fra punkt 2.2, «Utforming av handlingsregel»:   

 

Innføring av en handlingsregel for endringer av oppdrettsnæringens produksjonskapasitet, 

innebærer at resultater fra modellering og/eller miljøovervåking settes i system og viser når 

det er miljømessig grunnlag for kapasitetsjustering i et område på objektivt grunnlag og ut 

fra forhåndsbestemte kriterier. Ut fra forutsetningen om at regjeringen ønsker forutsigbar og 

miljømessig bærekraftig vekst, innebærer systemet at næringens produksjonskapasitet bør 

øke i områder med liten påvirkning, mens kapasiteten i områder med uakseptabel påvirkning 

bør reduseres. I områder med moderat påvirkning bør kapasiteten fryses. Næringen vil vite 

hvilke kriterier som må være oppfylt for at vekst skal kunne vurderes, og hvor ofte vekst 

vurderes. Det gir forutsigbarhet. Miljømessig bærekraft sikres ved at det er miljøindikatorer 

som styrer vekstvurderingene. Usikkerheten for næringen  ligger i om et område klarer å 

oppfylle kriteriene som legges til grunn. En koordinert innsats blant aktørene som driver i 

samme område vil bidra til at de klarer å oppfylle miljøkravene og dermed vil kunne få 

vekst.  

 

I et system med en handlingsregel må det vurderes hvor ofte kapasiteten i et 

produksjonsområde skal justeres og hvor stor justeringen skal være hver gang. Frekvens og 

størrelse på justeringene vil være med på å bestemme risikoprofilen for et slikt system, både 

når det gjelder miljøhensyn og næringshensyn. Jo hyppigere og høyere en eventuell vekst er, 

jo hyppigere og større vil også en eventuell reduksjon måtte bli. Det er viktig at det er så lang 

tid mellom vurderingene at virkningene av tidligere justeringer kan måles. Men ikke så lang 

tid at utviklingen i næringen bremses unødig.  

 

Regjeringen mener at en moderat risikoprofil, der disse hensynene balanseres, er riktig. 

Regjeringen vil derfor legge opp til at næringens produksjonskapasitet skal justeres med seks 

prosent i hvert intervall, og at intervallet for vurderingen settes til hvert andre år. Dette gir 

mulighet til å måle effekten av foregående beslutninger om kapasitetsjustering, før ny 

beslutning tas. I tillegg vil næringen kunne vokse ved å ta i bruk produksjonsteknologi og 

driftsmetoder som innebærer at driften ikke påvirker den eller de miljøindikatorene som 

begrenser veksten.  

 

I meldingen ble det vist til at grad av sannsynlig dødelighet skulle bygge på simulerte data 

om smittepress og observasjoner av lusebelastning. Metodikken for måling av smittepress 

fra lakselus med vekt på modellering var allerede utviklet og hadde vært i bruk i lang tid. 

Det ble foreslått bruk av varslingsindikator for lakselus med grenseverdier med en 

inndeling i lav, moderat og høy risiko for dødelighet, som angitt i tabellen nedenfor. Dette 

var som nevnt også foreslått i forgjengeren til Havbruksmeldingen, jf melding St. 22 

(2013-2014), «Verdens beste sjømatnasjon». Det tilføyes at grenseverdiene er forankret i 

kgl.res om kvalitetsnorm for villaks av 23. august 2013, fastsatt med hjemmel i 

naturmangfoldloven § 13. Det vises om dette til Havbruksmeldingen punkt 10.3 hvor det 

uttales:   

 

Havforskningsinstituttet vurderer effekten av lakselusinfeksjon på utvandrende villsmolt av 

laksefisk og sjøørret og beitende villfisk (større sjøørret og sjørøye) basert på en modell hvor 

man tar hensyn til ulik sannsynlighet for dødelighet på stor og liten fisk. Individuell risiko 

for å dø på grunn av lakselusinfeksjon (i prosent) beregnes ut fra observert lusebelastning på 

vill laksefisk. Antatt bestandsreduksjon beregnes videre på bakgrunn av hvor store andeler 
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av innsamlet materiale som observeres med de forskjellige infeksjonsbelastningene. 

Grenseverdier for hva som er liten, moderat eller høy miljøpåvirkning ved verifisering følger 

av tabellen under, som følger av Kgl. res om kvalitetsnorm for villaks.  

 

 

Grenseverdiene for lakselusindikator er basert på forslag i Taranger m.fl (2012) «Forslag 

til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til 

genetisk påvirkninger fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på 

viltlevende laksefiskbestander».  

    

Regjeringens forslag i Havbruksmeldingen om et nytt system for regulering av 

produksjonskapasiteten i lakse- og ørretoppdrett omtales som nevnt som 

«trafikklyssystemet». Det ble lagt til grunn at innføring av dette indikatorbaserte systemet 

forutsatte inndeling i geografiske områder, produksjonsområder, der miljøpåvirkningen 

kan måles, basert på Havforskningsinstituttets forslag om å dele kysten opp i 11, 12 eller 

13 produksjonsområder som i begrenset grad påvirker hverandre, jf rapport nr 20-2015. 

Resultatet ble inndeling i 13 produksjonsområder. Systemet ble foreslått innført basert på 

en vurdering av at den samlede belastningen for miljøet kunne bli for høy selv om alle 

oppdrettsanlegg i et område holdt seg innenfor de lovpålagte grensene for påvirkning. I 

meldingen ble det vurdert en rekke ulike indikatorer for miljøbelastning. Det ble 

konkludert med at lakselus var den best egnende indikatoren, jf blant annet 

oppsummeringen i punkt 10.5.  

 

Forut for fremleggelsen av Havbruksmeldingen for Stortinget ble det avholdt åpne 

innspillmøter. Et notat om innholdet i meldingen ble sent på alminnelig høring den 7. 

november 2014, med høringsfrist til 10. januar 2015. Det kom inn høringssvar fra blant 

andre Fiskeri - og havbruksnæringens landsforening og Marine Harvest ASA. Under 

Stortingets behandling av meldingen sluttet næringskomiteen seg i hovedsak til alle 

konklusjonene, jf Innst. 361 S (2014-2015).   

 

I slutten av 2016 arrangerte Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Norsk Institutt 

for naturforskning, etter bestilling fra departementet, et arbeidsgruppemøte. Alle 

kunnskapsinstitusjonene som var med på å skrive rapporten «Kunnskapsstatus som 

grunnlag for kapasitetsjustering innen produksjonsområder basert på lakselus som 

indikator» (april 2016), var invitert til å bidra på arbeidsgruppemøtet. I tillegg ble 

sjømatorganisasjonene samt flere NGO organisasjoner invitert til å være med som 

observatører. Bestillingen fra departementet var å teste ut både Havforskningsinstituttet sin 

strømmodell og Veterinærinstituttet sin avstandsmodell og gjøre en evaluering av begge 

disse modellene.  
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2. De vurderingene som lå til grunn for departementets vedtak mv 

 

I etterkant av nevnte møte, og som ledd i den videre oppfølgningen av 

Havbruksmeldingen, bestilte Nærings- og fiskeridepartementet ved brev av 19. desember 

2016 opprettelse av en styringsgruppe med tre medlemmer. Styringsgruppen skulle bestå 

av representanter fra Havforskningsinstituttet, (HI), Veterinærinstituttet (VI) og Norsk 

institutt for naturforvaltning, (NINA). I brevet ble det vist til at det i arbeidsgruppemøtet 

ble oppnådd enighet om at modellverktøyene, sammen med overvåkningsdata, var gode 

nok til å gjennomføre en vurdering av produksjonsområdene basert på påvirkning på 

villaks, at det var en styrke å ha flere modeller som benyttes parallelt, da de ulike 

modellene har ulike styrker og svakheter, og det ble anbefalt bruk av ekspertgruppe etter 

modell av ICES- systemet.  

 

I bestillingen fremgikk videre at styringsgruppen skulle opprette en ekspertgruppe 

bestående av 7-9 forskere. Ekspertgruppen skulle gi råd til styringsgruppen, som deretter 

skulle gi råd til departementet om miljøtilstanden. Det ble opprettet en ekspertgruppe 

bestående av 10 personer fra ulike forskningsinstitusjoner; Universitetet i Bergen, Sintef 

Ocean AS, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Rådgivende Biologer AS og Uni 

Research Miljø.  

 

I grove trekk bygger ekspertgruppens vurderinger på resultater fra ulike modellverktøy og 

observasjoner. Modellverktøyene er datasimulerte beregninger av utbredelsen av lakselus 

til enhver tid. Modellene tar utgangspunkt i kunnskap om klekking av lakseluslarver fra lus 

på oppdrettsfisk. Dette bygger på innrapporterte data fra oppdretterne. Disse opplysningene 

bli sammenholdt med data om strømforhold, vind, ferskvannsavrenning, tidevann, 

saltinnhold og temperatur i ulike modeller. Modellene skal vise hvordan larvene sprer seg 

se i vannmassene i tid og rom. Observasjoner er stikkprøvefunn av lakselus på laksefisk 

som blir fanget i ruser eller trål eller som er satt ut i såkalte vaktbur.  

 

Ekspertgruppens første rapport gjaldt for 2016 og forelå våren 2017. 

Syv produksjonsområder ble farget grønt, fem ble farget gult, herunder PO4, og et 

produksjonsområde (PO3) ble farget rødt. Ekspertgruppen konkluderte således med at det 

var moderat risiko for lakselusindusert villaksdødelighet i PO4. I en pressemelding fra 

departementet den 14. juni 2017 ble det opplyst at nedjustering av produksjonskapasitet i 

eventuelle røde områder først ville bli gjennomført i 2019. Usikkerhet ved konklusjonen 

for PO4 ble beskrevet som følger:     

 

Usikkerhet: Veldig stort produksjonsområde, enkelte mindre områder (Nordhordland, 

nordsiden av Sognefjorden) har høy risiko selv om området i sin helhet vurderes til å ha 

moderat risiko. Stor usikkerhet som avhenger av utvandringsruter. 

 

Denne rapporten ble offentliggjort den 23. mai 2017. Ved fargeleggingen i 2017 ble det 

ikke foretatt nedtrekk i røde områder. Bakgrunnen for dette var at næringen skulle gis noe 
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tid til å tilpasse seg systemet, samtidig som det ville gi tid til å styrke kunnskapsgrunnlaget 

ytterligere, jf høringsnotat av 11. oktober 2019 vedrørende produksjons-

kapasitetsforskriften.  

 

Ekspertgruppenes neste rapport forelå høsten 2017. For PO4 var konklusjonen slik:  

 

Konklusjon: Moderat risiko i 2016 og høy risiko i 2017 for lakselusindusert 

villfiskdødelighet. Usikkerhet: Middels usikkerhet for området i sin helhet. Gode data fra 

Sognefjorden i 2017 som viser høy risiko for lakselusindusert dødelighet med lav 

usikkerhet. Mindre data fra sørlig del av området, og fra Sunnfjord og Nordfjord fører til 

større usikkerhet for området som helhet. 

 

Ekspertgruppens rapport ble vurdert av styringsgruppen, som i brev av 15. september 2017 

ga råd til departementet om at det for årene 2016 - 2017 var mer enn 30% sannsynlig 

lakselusindusert dødelighet i PO4. Det ble påpekt at «usikkerheten er vurdert til middels 

fordi det finnes bare overvåkingsdata fra deler av området, som viser høy risiko, samtidig 

som deler av området har dårligere dekning.» 

 

Den 12. september 2017 sendte PO3 Vekstinkubator (interesseorganisasjon for 

oppdretterne i PO3 og PO4), ved Even Søfteland brev til departementet med overskriften 

«produksjonsområdeforskriften – krav til faktagrunnlag for å treffe beslutning om 

reduksjon av produksjonskapasitet». Det ble vist til at en generell nedregulering i 

produksjonsområdet ikke hadde hjemmel i lov og at kunnskapsgrunnlaget for nedtrekk var 

mangelfullt.  

 

I pressemelding av 30. oktober 2017 med tittel «Regjeringen skrur på trafikklyset», ble det 

opplyst at regjeringen hadde bestemt at åtte produksjonsområder skulle anses som grønne, 

tre til gult og to til rødt (PO3 og PO4). Eventuelt nedtrekk av produksjonskapasitet skulle 

først skje i områder som var røde i neste runde, det vil si i 2019.     

 

Den 20. november 2017 fremmet PO3 Vekstinkubator ved Even Søfteland klage til 

departementet med overskriften «klage over vedtak om vurdering av miljøpåvirkning i 

produksjonsområde 3», med henvisning til regjeringens pressemelding av 30. oktober 

2017. Det ble blant annet anført at det var truffet et vedtak som etter sitt innhold var å anse 

som enkeltvedtak og at de som vedtaket rettet seg mot hadde klagerett. Ved departementets 

vedtak av 28. november 2018 ble klagen avist.    

 

I 2018 utarbeidet ekspertgruppen en tilsvarende rapport som for 2016 - 2017. 

Konklusjonen for PO4 var at det var moderat (10-30%) sannsynlig lakselusindusert 

dødelighet.  Konklusjonen hadde høy usikkerhet, hovedsakelig fordi området dekker 

regioner med både høyt og lavt smittepress – «heterogen utbreiing». Styringsgruppen 

utarbeidet en statusrapport til departementet der resultatene ble presentert, og i en 

pressemelding den 29. november 2018 ble disse offentliggjort.  

 

Den 20. desember 2018 sendte PO3 Vekstinkubator ved Even Søfteland brev til 

departementet med overskriften «trafikklyssystemet – vekting av bestander- innspill»,  



 - 9 - 21-080234ASD-GULA/AVD2 

under henvisning til styringsgruppens rapport av 11. november 2018. Det fremgår av 

sammenhengen at Søfteland uttalte seg på vegne av PO3 og PO4.  

     

Ekspertgruppens rapport for 2019 forelå i slutten av oktober 2019. Konklusjonen for PO4 

var «høy lakselusindusert villfiskdødelighet i 2019». Konklusjonen ble vurdert som 

middels usikker. Vurderingen bygget særlig på at området er stort, og at dekningen av 

observasjoner ikke var jevn. I tillegg gjorde ekspertgruppen en ny vurdering for 2018. 

Konklusjonen «moderat» ble ikke endret, men usikkerheten ble endret fra høy til middels, 

og i retning av høy dødelighet.  

 

I brev av 17. november 2019 gav styringsgruppen råd til departementet om en grenseverdi 

på mer enn 30% lakselusindusert villfiskdødelighet samlet for 2018 og 2019 i PO4. Dette 

tilsa høy risiko/påvirkning. Styringsgruppen ga råd om at «trafikklyssystemet» ikke burde 

benyttes på sjøørret fordi kunnskapen om dødelighet og endringer i ørretbestanden som 

følge av lakselus, var mangelfull. For villaksen ble vurderingsgrunnlaget ansett som 

tilstrekkelig.    

 

I notat til fiskeriministeren den 28. november 2019 redegjorde departementet for sitt syn på 

hvordan fargeleggingen burde gjøres. For PO4 uttales at «avdelingen vurderer at 

miljøpåvirkningen i området er uakseptabel, og at det er forbundet med svært høy 

miljømessig risiko å ikke redusere produksjonskapasiteten her». Det ble forslått å 

fargelegge PO3 og PO4 rødt.  

 

I en pressemelding av 19. desember 2019 varslet departementet at avgjørelse om 

fargelegging av produksjonsområdene for 2020 - 2021 ville komme over nyttår. I notat av 

27. januar 2020 fra departementet ble ny statsråd orientert om de vurderingene som var 

gjort og om prosessen videre. Statsråden var enig i anbefalingen om fargelegging.  

 

Avgjørelsen om nedtrekk ble formelt truffet av departementet ved vedtagelse av 

kapasitetsjusteringsforskriften av 4. februar 2020. 

  

3. Oversikt over det aktuelle regelverket og vedtaket som er til prøving  

 

Som påpekt ovenfor, ble det i Havbruksmeldingen lagt frem forslag til et nytt system for 

regulering av produksjonskapasiteten i lakse - og ørretsoppdrett, det såkalte 

«trafikklyssystemet». Stortinget sluttet seg i det alt vesentlige til konklusjonene i 

meldingen. «Trafikklyssystemet» ble innført 15. oktober 2017 gjennom ikrafttredelse av en 

rekke forskriftsbestemmelser.  

 

Systemet forutsatte som nevnt inndeling av kysten i produksjonsområder, og resultatet ble 

inndeling i 13 produksjonsområder (PO). Denne inndelingen følger av 

produksjonsområdeforskriften § 3, som ble vedtatt 16. januar 2017, FOR-2017-01-16-61. 

Alle akvakulturtillatelser er plassert i et av disse produksjonsområdene.   
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I produksjonsområdeforskriften kapittel 3, § 8 og § 9 første og andre ledd er den såkalte 

handlingsregelen kodifisert, jf Havbruksmeldingen kapittel 8. Bestemmelsen i § 8 lyder 

som følger:  

 

Produksjonskapasiteten i produksjonsområder for akvakultur reguleres i samsvar med 

områdets miljømessige bærekraft. Påvirkningen fra akvakultur på miljøet overvåkes etter de 

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

 

Påvirkningen av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på vill laksefisk er miljøindikator. 

Departementet vurderer om miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er akseptabel, 

moderat eller uakseptabel. 

 

Departementet skal annen hvert år, basert på vurderingen i annet ledd, gjøre en vurdering av 

om produksjonskapasiteten skal justeres i et produksjonsområde. 

 

Produksjonsområdeforskriften § 9 har overskriften «nedbygging av produksjonskapasitet 

(uakseptabel miljøpåvirkning)». I første og andre ledd ble det gitt nærmere regler om 

nedjustering av produksjonskapasitet: 

 

Ved uakseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde kan departementet ved forskrift 

nedjustere produksjonskapasiteten i produksjonsområdet. 

 

Nedjusteringen i produksjonskapasitet gjelder fra og med 6 måneder etter at forskrift om 

nedjustering trer i kraft. 

 

Det følger av forskriften § 12, jf § 9, at selskaper som i vesentlig mindre grad enn andre 

aktører bidrar til å påvirke den aktuelle miljøutfordringen, kan søke om kapasitetsøkning 

uavhengig av miljøstatus i området og/eller søke om unntak fra nedjustering. Slik søknad 

behandles etter forvaltningslovens regler for enkeltvedtak. 

   

I Havbruksmeldingen kapittel 11. 4 er det redegjort for det rettslige grunnlaget for 

reduksjon av tillatelseskapasitet i røde produksjonsområder. Det ble lagt til grunn at 

«akvakulturloven ga hjemmel for til å redusere kapasiteten i et område dersom 

miljøsituasjonen er å anse som uakseptabel». Det ble vist til akvakulturloven § 9 første 

ledd og § 10. Stortinget sluttet seg som nevnt til prinsippene i meldingen og hadde ingen 

anmerkninger til det rettslige grunnlaget. I etterkant av fremleggelsen av 

Havbruksmeldingen ble det imidlertid fra flere hold reist spørsmål om det rettslige 

grunnlaget for å redusere produksjonskapasiteten var tilstrekkelig klart. For å redusere 

lovtolkningsspørsmål fremmet departementet forslag til Stortinget om endring i 

akvakulturloven den 10. april 2019, Prop.95L (2018-2019).  

 

Endringen i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet), ble behandlet 

av Stortinget 17. juni 2019 og sanksjonert av Kongen i statsråd den 21. juni 2019. 

Endringen trådte i kraft 1. juli 2019. Bestemmelsen lyder:   
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Dersom det er nødvendig ut fra hensynet til miljøet, kan departementet i forskrift endre 

tillatelsers omfang og redusere muligheten til å utnytte tillatelser innenfor ett eller flere 

nærmere angitte områder. 

 

Forslag til forskrift om reduksjon i produksjonskapasiteten ble sendt på høring 11. oktober 

2019 med svarfrist til 29. november 2019. I høringsnotatet ble det presisert at høringen 

ikke gjaldt om det skulle foretas reduksjon av kapasitet i røde områder, og heller ikke i 

hvilke områder, men at temaet for høringen var selve forskriftsbestemmelsen om hvordan 

en reduksjon av kapasiteten skulle gjennomføres. På dette tidspunktet var ikke 

ekspertgruppens rapport ferdigstilt. Kapasitetsjusteringsforskriften ble vedtatt 4. februar 

2020, og offentliggjort samme dato ved pressemelding med tittelen «Regjeringen skrur på 

trafikklyset i havbruksnæringen». 

 

Kapittel 4 i kapasitetsjusteringsforskriften gjelder for PO4 og PO5, jf. § 3. Bestemmelsen i 

§ 21 lyder:  

 

§ 21.Utnyttelse av tillatelseskapasitet i produksjonsområder med uakseptabel 

miljøpåvirkning 

 

Tillatelser som er omfattet av dette kapittelets virkeområde kan utnyttes med inntil 94 

prosent av tillatelsens pålydende fra og med 6 måneder etter ikraftredelsen av denne 

forskriften, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg § 47 første ledd. 

Dette gjelder også dersom tillatelsen inngår i et biomassetak etter forskrift 17. juni 2008 nr. 

822 om drift av akvakulturanlegg § 47, § 48, § 48a og § 48b. 

 

Denne bestemmelsen gjelder ikke for tillatelseskapasitet fastsatt i medhold av denne 

forskriftens § 17 og § 20 

 

Det er dette vedtaket de ankende parter anfører er ugyldig.  

       

Avslutningsvis under dette punktet skal det bemerkes at før søksmål ble innledet, tok 

oppdretterne opp spørsmål om en alternativ kapasitetsjustering. Det vises til brev av 20. 

mars 2020 fra PO3/4 Kunnskapsinkubator ved Even Søfteland til departementet. Det ble 

foreslått å redusere produksjonen med 12 % i perioden 1. april -1. august 2021, og øke 

produksjonen tilsvarende i perioden 1. august 2021-1. april 2022. Departementet anmodet 

styringsgruppen om å vurdere forslaget. I notat av 31. oktober 2020 ble det konkludert at 

forslaget ville medføre økt negativ belastning på sjøørret og laks. Dette la departementet til 

grunn.    

 

Det skal også bemerkes at styringsgruppen, i sitt mandat for 2019, fikk i oppdrag å vurdere 

kvalitetssikring av arbeidet med trafikklyssystemet, det vil si innhente en uavhengig 

vitenskapelig vurdering av ekspertgruppens rapporter. Det ble opprettet et internasjonalt 

ekspertpanel, som avga sin endelige rapport den 21. desember 2021.  

 

4. Den rettslige prosessen  
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Den 3. juli 2020 fremmet oppdretterne varsel til departementet om at de ville gå til søkmål 

dersom departementet ikke endret eller suspenderte virkningene av 

kapasitetsjusteringsforskriften. Departementet besvarte henvendelsen i brev av 19. juli 

2020 og meddelte at det ikke var grunnlag for å endre bestemmelsen som innebærer at 

nedtrekket av produksjonskapasitet i PO4 trådte i kraft 5. august 2020.    

 

Oppdretterne fremmet søksmål mot Staten, v/ Nærings - og fiskeridepartementet ved 

stevning av 5. august 2020 til Sogn og Fjordane tingrett med påstand om at departementets 

vedtak av 4. februar 2020 ikke er bindende, krav om erstatning og tilkjennelse av 

sakskostnader. Staten, v/ Nærings og fiskeridepartementet v/regjeringsadvokaten, tok til 

motmæle i tilsvar og la ned påstand om frifinnelse.  

 

Sogn og Fjordane tingrett avsa 17. mars 2021 dom med slik domsslutning: 

 

1. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet vert frifunnen. 

 

2. Austevoll Melaks AS, E. Karstensen Fiskeoppdrett AS, Eide Fjordbruk AS, 

Engesund Fiskeoppdrett AS, Erko Seafood AS, Firda Sjøfarmer AS, Fjord Drift 

AS, Flokenes Fiskefarm AS, Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS, Landøy 

Fiskeoppdrett AS, Langøylaks AS, Lerøy Vest AS, Lingalaks AS, Marø Havbruk 

AS, Mowi ASA, Nordfjord Laks AS, Osland Havbruk AS, Sandnes Fiskeoppdrett 

AS, Sjøtroll Havbruk AS, Steinvik Fiskefarm AS, Sulefisk AS, Svanøy Havbruk 

AS, Tombre Fiskeanlegg AS, Troland Lakseoppdrett AS og Blom Fiskeoppdrett 

AS vert – in solidum – dømt  til å betale Staten ved Nærings- og 

fiskeridepartementet sine sakskostnader med til saman 1 779 027 – 

einmillonsjuhundreogsyttinitusenogtjuesju – kroner med tillegg av rettsgebyret for 

tingretten, innan to – 2 – veker frå forkynning av dommen.    

    

Oppdretterne har i rett tid anket dommen til lagmannsretten. Anken gjelder 

rettsanvendelsen, bevisvurderingen og saksbehandlingen. Staten ved Nærings- og 

fiskeridepartementet har tatt til motmæle i anketilsvar og påstått anken forkastet. 

Ankeforhandling ble avholdt i lagmannsrettens rettsbygning på Gulating plass 1 i Bergen i 

perioden 30. januar -17. februar 2022. Advokat Trond Hatland møtte som 

prosessfullmektig for de ankende parter, sammen med rettslig medhjelper, 

advokatfullmektig Liv Sofie Utvær. For ankemotparten møtte regjeringsadvokaten ved 

advokat Hilde Lund og rettslig medhjelper, advokat Knut Klever Ness. Lagmannsretten 

hørte forklaring fra fem parter/partsrepresentanter og 18 vitner, herunder 14 sakkyndige 

vitner. Når det gjelder forhandlingens forløp for øvrig, vises til rettsboken.     

 

Ankende parter har i hovedtrekk gjort gjeldende:  

 

Sakens viktigste faktiske spørsmål er om det er sannsynlig at mer enn 30 % av 

villakspopulasjonen i PO4 dør som følge av luseinfeksjon fra lakselus. Saken står i en noe 

annen stilling for lagmannsretten enn for tingretten, blant annet er det fremlagt ny 
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dokumentasjon, herunder rapporten etter den internasjonale evalueringen av 

«trafikklyssystemet» av 21. desember 2021. I rapporten rettes det krass kritikk mot 

arbeidet som ligger til grunn for tiltaket, blant annet etterlyses grunnlaget for dette.  For 

lagmannsretten er det dessuten avklart at smolten går ut tidligere enn det som tidligere har 

vært lagt til grunn, at smolten ikke går ut i 40 dager, og at grenseverdien for dødelighet er 

0,75 per gram.   

 

Akvakulturloven § 9 ga ikke hjemmel for regulering tilsvarende «trafikklyssystemet» før 

lovendringen i 2019. Den nye bestemmelsen i tredje ledd går betydelig lengre enn første 

ledd bokstav a). Forarbeidende til sistnevnte bestemmelse avgrenser mot gjennomføring av  

områderegulering til fordel for akvatiske organismer. Slike reguleringer skal skje med 

hjemmel i akvakulturloven § 14. Forarbeidene til denne bestemmelsen angir uttrykkelig at 

enkeltvedtak skal benyttes, jf alternativet «andre vilkår». En del sentrale vilkår for 

nedregulering var allerede fastsatt i produksjonsområdeforskriften fra 2017. Fastleggelse 

av nødvendighetskriteriet i akvakulturloven § 9 tredje ledd må dermed ta utgangspunkt i 

forskriftens krav før endringen og forarbeidene til denne forskriften. Dette er desto klarere 

når det tas i betraktning at vedtagelsen av hjemmelen i § 9 tredje ledd ikke var ment å 

innebære noen realitetsendring, men som en presisering av eksisterende inngrepshjemmel. 

Hjemmelen for å endre allerede utstedte selskapstillatelser finnes kun i akvakulturloven § 

9. Akvakulturloven § 5 gir ingen relevante tolkningsdata på dette punktet, og 

bestemmelsen sier heller ikke noe om hvilke forventninger oppdretterne kan ha til fortsatt 

og uendret utnyttelse av en selskapstillatelse når denne er tildelt. 

 

Akvakulturloven § 9 tredje ledd må forstås slik at det må påvises en kausal sammenheng 

mellom lakselus fra oppdrettsfisk og en andel dødelighet i villakspopulasjonen. Som nevnt, 

ble bestemmelsen innført for å klargjøre hjemmelen for nedregulering. Bestemmelsen må 

blant annet leses i sammenheng med ordlyden i § 10, som det også vises til i forarbeidene 

til § 9 tredje ledd. Det fremgår at negativ påvirkning som skal gi grunnlag for 

nedregulering av MTB for alle oppdretterne i et område, må kunne tilskrives 

akvakulturnæringen. Dette ligger også innbakt i at departementet etter § 10 skal sikre 

«miljømessig forsvarlig akvakultur» og at «akvakultur skal drives på en miljømessig 

forsvarlig måte». Det vises videre til produksjonsområdeforskriften § 8 og § 9. 

Kausalitetsvilkåret fremgår også av forarbeidene, blant annet Prop.95 (2018-2029) side 10. 

Det er således næringens påvirkning på miljøet i produksjonsområdet som hele, som avgjør 

produksjonskapasiteten. Kapasitetsjustering kan bare besluttes på objektivt grunnlag og ut 

fra forhåndsbestemte kriterier. Modellene som benyttes må ta høyede for faktorer og 

variasjoner som næringen ikke kan påvirke, blant annet naturlige variasjoner, som for 

eksempel sjøtemperatur og saltinnhold i vannet. Når det gjelder variasjoner mellom år, 

stilles det krav om at det skal gjøres grundigere vurderinger ut fra den samlede 

miljøtilstanden. Det må vurderes om overvåkingen viser en trend i en retning. I så fall skal 

det være nødvendig å vurdere et lengre tidsperspektiv enn 2 år. Påvirkningen skal 
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kvantifiseres.  «Rødt» lys krever at mer enn 30 % av villaksen dør på grunn av lakselus fra 

oppdrett. Beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt.  

 

Det anføres at domstolen kan prøve alle sider av saken, herunder departementets tolkning 

og subsumsjon etter akvakulturloven § 9 tredje ledd. Det er enighet om at domstolen alltid 

kan prøve forvaltningens tolkning og anvendelse av hjemmelsbestemmelsen. Det rettslige 

utgangspunkt er imidlertid at domstolen også skal foreta full overprøving av forvaltningens 

subsumsjon, jf Rt-1995-1427. Dette gjelder også i tilfeller hvor vurderingstemaet 

inneholder elementer av skjønn. Bestemmelsen fastsetter ingen grenser for 

domstolsprøvingen og forarbeidene til nytt tredje ledd gir ikke holdepunkter for begrenset 

domstolsprøving. De opprinnelige forarbeidene gir heller ingen holdepunkter for at 

domstolens prøvingsadgang var begrenset. Det er ikke grunn til at retten skal vise 

tilbakeholdenhet med å overprøve departementets vurdering. Vilkåret i akvakulturloven § 

9 tredje ledd; «nødvendig ut fra hensynet til miljøet» er objektivt, klart og velegnet for 

domstolsprøving. Vedtaket aktualiserer sterke rettssikkerhetshensyn, noe som taler for en 

intensiv prøving. Begrunnelsen for tilbakeholdenhet slår ikke til i dette tilfellet. Subsidiært 

anføres at retten kan prøve om departementet har holdt seg innenfor pliktige retningslinjer, 

som utledes av lov, forarbeider og forskrift. Domstolen kan prøve gyldigheten på 

vedtakstidspunktet, virkningstidspunktet og domstidspunktet. Ved vurdering av 

gyldigheten på vedtakstidspunktet, kan domstolen ta i betraktning nye bevisfakta fra tiden 

etter 4. februar 2020. 

 

Det sentrale utgangspunkt med hensyn til den konkrete rettsanvendelsen, er at det er 

motparten som må sannsynliggjøre at nedregulering var «nødvendig ut fra hensynet til 

miljøet». I motsatt fall foreligger materiell kompetansesvikt som automatisk fører til 

ugyldighet, som de ankende parter anfører må bli resultatet i denne saken. Det anføres at 

det er udokumentert at mer enn 30% av villaksen i PO4 døde i 2018 og 2019 som følge av 

lakselus fra oppdrett i produksjonsområdet. Vurderingen i 2018 konkluderte med moderat 

risiko for villaksdødelighet. Angivelsen av høy usikkerhet var hovedsakelig knyttet til at 

området dekker regioner med både høyt og lavt smittepress. Vurderingen i 2019 

konkluderte med høy lakselusindusert villaksdødelighet. Oppsummert for disse to årene 

anføres at det ikke er grunnlag for å konkludere med mer enn 30% villaksdødelighet. Det 

foreligger ingen beregninger som støtter konklusjonen og det er ikke foretatt en samlet 

vurdering av 2018 og 2019. I realiteten ble konklusjonen for 2019 tillagt avgjørende 

betydning, noe som bryter fundamentalt med lovgrunnlaget. Det er heller ikke vektet eller 

snittet dødelighet for hele PO4, eller vurdert betydningen av villsmitte, noe som kunne 

vært gjort. Departementets anmodning om vurdering av årsaker til naturlige variasjoner i 

lusepress, som temperatur og ferskvannsavrenning, ble ikke fulgt opp. I departementets 

vurdering er det ikke foretatt en grundig samfunnsøkonomisk analyse, herunder er 

påvirkning i leverandørindustrien, ringvirkninger og tapt skatteinngang til kommunene, 

ikke tatt med. Det vises videre til at ukjent involvering fra Klima - og miljødepartementet 
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førte til antagelser om dårlig tilstand i elver og svært høy risiko for NLV, som er 

udokumentert og grunnløs.   

 

Det bestrides at vedtaket er egnet til å oppnå hjemmelsbestemmelsens formål. 

Ekspertgruppen verken vurderte eller kvantifiserte om 6% nedtrekk gjennom året ville ha 

effekt på dødeligheten av villakspopulasjonen, og heller ikke styringsgruppen eller 

departementet gikk nærmere inn på dette. Det anføres at det ikke er sannsynliggjort noen 

signifikant effekt av tiltaket. Staten har tvert om underkjent at 6% nedtrekk har effekt ved å 

frakjenne oppdretternes forslag om 12 % nedtrekk under smoltutvandringen noen som 

helst effekt. Lakselusnivåene er allerede rekordlave. Ved eventuelle lokale problemer må 

andre virkemidler enn nedtrekk i produksjonen benyttes. Under enhver omstendighet kan 

formålet oppnås med mindre inngripende virkemidler. Det er udokumentert at staten har 

vurdert andre virkemidler. Dette er uansett ikke forelagt for oppdretterne. De ga staten en 

ny mulighet 20. mars 2020, men forslaget ble ikke behandlet mellom 20. mars og 5. august 

2020. Bestillingen fra departementet til styringsgruppen kom etter at nedreguleringen var 

et faktum. Oppsummeringsvis anføres at effekten av 6% nedtrekk ikke er vurdert, og 

departementet har derfor heller ikke vurdert om 12 % nedtrekk i smoltutvandringsperioden 

ville vært et bedre tiltak.  

 

Det anføres videre at inngrepet er ugyldig fordi det bygger på et uriktig faktagrunnlag. Det 

er enighet om at et uriktig faktagrunnlag som hovedregel fører til at et enkeltvedtak må 

kjennes ugyldig, og at et uriktig faktagrunnlag også kan føre til at en forskrift må kjennes 

ugyldig. Det gjøres gjeldende at det er udokumentert og helt usannsynlig at lakselus 

produsert innen oppdrett i PO4 medfører mer enn 30% dødelighet i villakspopulasjonen i 

området. Temaet er altså ikke om ekspertgruppens konklusjoner bygger på forsvarlige 

analyser, men om det forelå faktisk grunnlag for inngrep og om det er feil i det faktum 

ekspertgruppen la til grunn. Det er flere årsaker til at fargeleggingen i PO4 i februar 2020 

ble feil, og det vises til følgende:  

 

Lusetall fra oppdrett går inn i modellene, og er egnet til å vurdere «bidrag» fra oppdrett. 

Det motsatte gjelder for observasjonsdata som måler all lus uavhengig av opphav, som 

naturlig lus på villaks og ørret, lekkasje fra andre produksjonsområder mv. Det er mulig å 

gjøre fradrag for villsmitte og andre kilder til lus. Det må tas utgangspunkt i realitetene, 

som er at antall lus i PO4 har gått ned år fra år fra 2012, og at villaksbestanden øker. Det 

vises også til at det i 2019 var lavere antall lus fra oppdrett i Sognefjorden enn i 2018. 

Modellene svikter når det gjelder betydningen av temperaturmessige forhold og andre 

faktorer som er styrende for luseproduksjonen. Reproduksjon og utvikling til kopepoditter 

er avhengig av temperatur og salinitet, og slike variasjoner tilsier fare for overestimering.  

Samtlige modeller tilsa gult lys i PO4 i 2018-2019. Den historisk mest treffsikre modellen, 

veterinærinstituttets postsmoltmodell, tilsa lav lusepåvirkning i PO4, altså grønt lys. 

Grunnlagsdata viser at heller ikke feltobservasjoner gir grunnlag for å konkluder med rødt 

lys i PO4 i 2018 og 2019. Det fastholdes at vedtaket bygger på feil utvandringstidspunkt, 
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utvandringsmønster og utvandringshastighet for smolten. Med riktige data er det 

modellerte smittepresset vesentlig lavere. Det store bildet viser at lusesituasjonen i PO4 er 

god. Vedtaket bygger på feile verdier for reproduksjon, påslag og dødelighet for lakselus. 

Vedtaket bygger også på feltobservasjoner som lider av metodiske svakheter og resultatene 

av disse kan av flere grunner ikke generaliseres. Det er ikke dokumentert at dødelighet hos 

utvandrende smolt kan overføres til en bestandsregulerende effekt. Målingene skiller ikke 

mellom påslag av lus fra oppdrett og andre kilder til lus. Dette er i strid med 

forutsetningene i rettskildene. Oppsummert anføres at lusesituasjonen i PO4 er god og at 

helhetsbilde for området i perioden 2016-2019 viser at ingen av modellene viser «høy» 

påvirkning i snitt. Ekspertgruppens konklusjon om høy påvirkning er det således ikke 

grunnlag for. Når det gjelder usikkerhet knyttet til blant annet modellene vises også til 

evalueringskomiteens rapport, oppsummeringen på side 4-5.           

 

Det gjøres videre gjeldende at vedtaket er ugyldig som følge av brudd på 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV og VI. I dette tilfellet skulle 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak vært fulgt. Ordlyden i akvakulturloven § 9 tredje 

ledd kan ikke være avgjørende. Det vises til bestemmelsens ordlyd før lovendringen, 

forutsetningen i Prop. 95L om at lovendringen ikke skulle innebære endringer i 

rettstilstanden og forutsetningen om at oppdretternes rettsikkerhet var ivaretatt. Det vises 

også til akvakulturloven § 14 om at «andre vilkår» enn forbud mot akvakultur mv, skal 

fastsettes ved enkeltvedtak. I denne saken er oppdretterne indirekte identifisert i 

kapasitetsjusteringsforskriften som innehavere av konsesjoner i PO4. Oppdretterne blir 

sterkt berørt av vedtaket, som reelt sett innebærer en omgjøring av et tidligere 

enkeltvedtak. Det ville ikke budt på praktiske utfordringer å utforme vedtaket som 

enkeltvedtak. Subsidiært anføres at saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak må komme til 

anvendelse per analogi. Det foreligger brudd på reglene om forhåndsvarsel, innsyn og 

klagerett. Det er snakk om feil som er egnet til å virke inn på vedtaket, jf forvaltningsloven 

§ 41.  

 

Det foreligger også brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 første ledd 

om utredningsplikten. Det vises til at forskriften ble vedtatt uten at lovgivers forutsetninger 

for nedtrekk var på plass, at departementet la til grunn ikke-transparente ekspert-

vurderinger og at det ikke ble foretatt en samlet vurdering for årene 2018 og 2019. De 

samfunnsøkonomiske konsekvensene av vedtaket og alternativer til nedtrekk var 

mangelfullt utredet. Det anføres videre at vedtaket er ugyldig som følge av brudd på 

reglene i forvaltningsloven § 37 andre ledd om høringsadgang. Det var en forutsetning fra 

lovgivers side at det skulle «gis innsyn i det faglige grunnlaget som beslutningen om 

nedtrekk hviler på», jf Innst. 350L side 3. I dette tilfellet fikk oppdrettene imidlertid ikke 

anledning til å uttale seg om det faglige grunnlaget som vedtaket bygger på. 

Departementets notat til den politiske ledelsen ble holdt tilbake frem til tilsvaret av 25. 

september 2020, og det ble nektet innsyn i KLD `s innspill til departementet frem til 6. 

september 2021. Det anføres at det er grunn til å regne med at den mangelfulle 
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saksbehandlingen kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41. 

Ved nærmere utredning kunne man fått korrigert det mangelfulle faglige grunnlaget for 

vedtaket, sikre at vedtaket ble gjort i tråd med forutsetningen for «trafikklyssystemet», 

sikret at departementets vurderinger faktisk ble gjort i tråd med de pliktige retningslinjene 

for skjønnet, tatt i betraktning de reelle samfunnsøkonomiske konsekvensene av vedtaket, 

samt avdekket andre mindre inngripende og mer effektive tiltak for å oppnå formålet med 

nedjusteringen.  

 

Vedtaket er også ugyldig som følge av at det er i strid med tilbakevirkningsforbudet i 

Grunnloven § 96, og i strid med Grunnloven § 105 og EMK P1-1. Vedtaket griper inn i en 

rett som i prinsippet er vernet av Grunnloven § 97. I dette tilfellet griper vedtaket inn i to 

rettighetsposisjoner; selskapstillatelsen og oppdretternes rettighetsposisjon på driftsnivå. 

For at forskriften kan gis tilbakevirkende kraft må «sterke samfunnsmessige hensyn» gjøre 

seg gjeldende, jf vurderingsnormen i Rt- 2006-293 (Arve trafikkskole). Det må legges til 

grunn at vedtaket har betydelige og sterke tilbakevirkende elementer. Det foreligger ikke 

sterke samfunnsmessige hensyn som tilsier at forskriften går klar av tilbakevirknings-

forbudet. Subsidiært anføres at vedtaket er «særlig urimelig eller urettferdig» for 

oppdretterne i PO4. Det må foretas en konkret vurdering av den vernede interessen opp 

mot de samfunnsmessige hensyn som skal ivaretas. Det er stor grad av overlapp mellom 

Grunnloven § 97 og EMK P1-1. Det må legges til grunn at vedtaket gjør inngrep i et 

eiendomsgode i konvensjonens forstand. Partene er enige i at kontrollregelen kommer til 

anvendelse. Nedjusteringsvedtaket har ikke hjemmel i lov og er uforholdsmessig, og derfor 

i strid med konvensjonen.  

 

Når det gjelder anvendelse av Grunnloven § 105, vises til at bestemmelsen kan tolkes 

utvidende eller analogisk for tilfeller av rådighetsinnskrekninger. Inngrepet i denne saken 

er av en slik karakter at det ut fra en helhetsvurdering vil være sterkt urimelig om inngrepet 

skal tåles. Endelig anføres at vedtaket er ugyldig som følge av myndighetsmisbruk ved at 

det bygger på utenforliggende hensyn, usaklig og vilkårlig forskjellsbehandling og er grovt 

urimelig. Vilkårene for erstatningsansvar er oppfylt. Det foreligger særlige grunner som 

begrunnet er objektivt erstatningsansvar. Under enhver omstendighet har staten brutt 

aktsomhetsnormen i skadeserstatningsloven § 2-1. Det er grunnlag for erstatning etter 

nevnte bestemmelse også dersom vedtaket opprettholdes som gyldig.    

 

Ankende parter har lagt ned slik påstand:  

 

1.  Staten v/Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 4. februar 2020 om nedjustering 

av tillatelseskapasitet, inntatt i forskrift FOR-2020-02-04-105 § 21, jf. § 3 tredje 

ledd, er ikke bindende for de ankende parter.  

2.  Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet er erstatningspliktig overfor de ankende 

parter.  
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3.  De ankende parter tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.  

 

Ankemotparten har i hovedtrekk gjort gjeldende: 

 

Tingrettens vurderinger og konklusjoner er korrekte, både når det gjelde juss og faktum.  

Utgangspunktet for saken er at drift av akvakulturvirksomhet forutsetter tillatelse fra 

offentlig myndighet, jf akvakulturloven § 4. Akvakulturtillatelser gir rett til produksjon av 

bestemte arter på avgrensede geografiske områder, men driveren må til enhver tid forholde 

seg til fastsatte begrensninger av tillatelsens omfang. Det er ikke tale om varige og vernede 

produksjonsrettigheter. Tillatelsene er ikke tidsbegrensede ved lov, men akvakulturloven § 

8 gir hjemmel for å gjøre endringer i tillatelsene. «Trafikklyssystemet» er et system for 

miljømessig bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Målet er økt verdiskapning basert på 

forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst. Systemet innebærer innføring av en 

handlingsregel som gir næringen forutsigbarhet med hensyn til hvilke kriterier som må 

være oppfylt for å kunne få vekst, når nedjustering er aktuelt og om hvor ofte vekst og 

nedjusering skal vurderes, og om konsekvensen av at miljøpåvirkningen vurderes som 

akseptabel, moderat eller uakseptabel. Systemet innebærer imidlertid ikke forutsigbarhet 

om hvorvidt et produksjonsområde klarer å oppfylle kriteriene eller om hva som blir 

utfallet av helhetsvurderingen som departementet gjør annethvert år.   

 

Det er ikke tvilsomt at akvakulturloven § 9 tredje ledd gir rettslig grunnlag for å «redusere 

muligheten til å utnytte tillatelser». Slik reduksjon skal skje «i forskrift», og «innenfor ett 

eller flere nærmere angitte områder». Etter det gjelden systemet skal følgelig vurderingen 

gjøres i de fastsatte produksjonsområdene. Vilkårene for en slik områdereduksjon er en 

nødvendighetsvurdering og et kan-skjønn. Etter ordlyden har departementet en vid 

skjønnsmessig hjemmel til å nedjustere produksjonskapasiteten i et område.  

 

Det er enighet om at domstolen ikke kan overprøve kan-skjønnet i akvakulturloven § 9 

tredje ledd. Det anføres imidlertid at lagmannsretten heller ikke skal foreta en egen 

nødvendighetsvurdering. Nødvendighetskriteriet og kan-skjønnet smelter sammen og 

inngår i departementets frie skjønn. Det fremgår av forarbeidene at «det vil bero på et 

faglig skjønn om det er nødvendig å justeres muligheten for å utnytte tillatelser innenfor et 

område. Videre at det «alltid vil være hjemmel» til å foreta nedjusteringer av 

produksjonskapasiteten etter akvakulturloven § 9 tredje ledd hvis det blir «vurdert» at 

«påvirkningen fra akvakulturnæringen innenfor et geografisk område ikke er miljømessig 

forsvarlig». Det følger av forarbeidene at det er departementet selv som skal foreta disse 

vurderingene. Det anføres at domstolene av den grunn ikke kan gjøre egne 

nødvendighetsvurderinger i senere gyldighetssøksmål. Dette underbygges også av at det i 

forarbeidene er presisert at det i nødvendighetsvurderingen «må tas hensyn til de 

samfunnsøkonomiske konsekvensene av en tilpasning av produksjonen». Dette er 

oppgaver som typisk ligger til den utøvende makt.  
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Det vises videre til at lovgiver har presisert at det ikke er relevant å vurdere hvordan den 

enkelte oppdretter vil rammes. Slike individuelle vurderinger ligger nærmere kjernen i 

domstolens virksomhet, og avgrensingen mot individuelle vurderinger støtter 

ankemotpartens syn om at den konkrete subsumsjonen ikke kan overprøves av domstolen. 

Dette synet støttes ytterligere av produksjonområdeforskriften, som er en del av systemets 

bakteppe. I forskriften § 9 første ledd fremgår at departementet kan nedjustere 

produksjonskapasiteten «ved uakseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde», og at 

slik nedjustering skal skje gjennom vedtagelse av forskrift. Det følger av forskriften § 8 at 

påvirkning av lakselus på villaks er miljøindikator og at det er departementet som vurderer 

om miljøpåvirkningen i et produksjonsområde er akseptabel, moderat eller uakseptabel. 

Dette bekrefter at kompetansen til å vurdere om produksjonskapasiteten skal nedjusteres er 

lagt til departementet, og at domstolskontrollen er begrenset. Dette støttes også av at 

tillatelser etter akvakulturloven § 4 er underlagt fritt skjønn. Ankemotpartens syn støttes 

også av reelle hensyn. Det vises til at fargeleggingen er et resultat av en vurdering av 

faglig, økonomisk og politisk karakter og at mange ulike hensyn er relevante, herunder 

samfunnsøkonomiske hensyn. Vurderingen er også uavhengig av om alle oppdretterne 

følger lusegrensene. Det vises blant annet til Rt-2007-1573 og Rt-1995-738.   

 

Oppsummeringsvis anføres at vurderingen av om produksjonskapasiteten skal nedjusteres 

er underlagt departementet frie skjønn. Domstolskontrollen er derfor begrenset til 

vurdering av om departementet har forholdt seg til de pliktige retningslinjene, og innenfor 

skrankene i myndighetslæren. Det anføres at vurderingstemaet for domstolen må være om 

forvaltningens konklusjoner bygger på forsvarlige analyser om faktiske forhold. 

Bevistemaet i denne saken har mye til felles med prognoser om faktiske forhold. Ved 

prognoser er spørsmålet om vurderingene var «forsvarlige», jf blant annet Rt-2012-1985 

avsnitt 77. Subsidiært anføres at domstolene bør utvise tilbakeholdenhet ved overprøving 

av den faglige vurderingen, jf eksempelvis Rt-2015-1388. Domstolen skal ikke foreta en 

egen vurdering av om det var riktig å nedjustere i PO4. Ved eventuell svikt i det faktiske 

grunnlaget, må det være tale om en «vesentlig feil» og det skal mer til for å underkjenne en 

forskrift enn et enkeltvedtak.  

 

Det viktigste faglige spørsmålet i saken er om det er sannsynlig at mer enn 30% av 

villakspopulasjonen i PO4 dør som følge av luseinfeksjon, jf ordlyden i 

produsjonsområdeforskriften § 8 og uttalelser i forarbeidene. Det er ingen holdepunkter i 

rettskildene for at det gjelder et ekstra årsaksvilkår, slik som anført av de ankende parter. 

Kontrollen må foretas på bakgrunn av forholdene på avgjørelsestidspunktet, og beviskravet 

er alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det er ikke grunnlag for et forhøyet beviskrav.  

 

Det anføres at ekspertgruppens konklusjoner bygger på en forsvarlig vurdering av 

tilgjengelig datamateriale og kunnskap, og det foreligger ikke noen vesentlig svikt i 

ekspertgruppens vurderinger som gir grunn til å underkjenne konklusjonene. Det må legges 

til grunn at ekspertgruppen har en bred og god kompetanse, og at de ankende parters 
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sakkyndige hverken enkeltvis eller samlet har tilsvarende kompetanse. Det er ikke 

grunnlag for å hevde at ekspertgruppen ikke har vært objektiv eller har hatt en annen 

agenda enn å gjøre en best mulig vurdering av alle produksjonsområdene. Det må 

presiseres at det kun er ekspertgruppen som har gjort en helhetlig vurdering av tilstanden i 

PO4. Motpartens sakkyndige har kun sett på utvalgte mindre deler av de elementene som 

inngår i ekspertvurderingen. Det er ikke lagt frem nye data, hverken i tingretten eller 

lagmannsretten, som ekspertgruppen ikke har sett og vurdert. De faglige tolkningene som 

er lagt frem har ekspertgruppen hatt god innsikt i fra før. Det foreligger ingen vesentlig 

svikt i ekspertgruppens vurderinger som gir grunn til å underkjenne konklusjonene. Det er 

følgelig ingen grunn til å endre ekspertgruppens konklusjoner for 2018 og 2019.  Det 

anføres videre at styringsgruppen ikke har foretatt noen form for feil ved sin rådgivning til 

departementet.  

 

Det er ikke korrekt, som anført av de ankende parter, at det skal ses bort fra andre faktorer 

som påvirker forekomsten av lus som variasjon i salinitet, temperatur, vind og strøm. Det 

er heller ikke korrekt som anført av de ankende parter at styringsgruppen glemte å følge 

opp en bestilling fra NFD i november 2018 om årsaker bak naturlige variasjoner i lusepress 

som temperatur og ferskvannsavrenning. Bestillingen ble videresendt til ekspertgruppen 

som skrev et notat til styringsgruppen den 21. november 2019.  

 

Når det gjelder departementets beslutning om fargelegging, anføres at forvaltningen fullt ut 

har fulgt de pliktige retningslinjene for skjønnet som oppstilles i Havbruksmeldingen 

kapittel 8.3. Det er ikke grunnlag for å kjenne forskriften ugyldig med bakgrunn i læren om 

myndighetsmisbruk. Departementet kan vektlegge andre miljøhensyn enn de som direkte 

inngår i «trafikklyssystemet», også hensyn som fremkommer av kvalitetsnormen. Det er 

uten betydning om ansvaret for kvalitetsnormen ligger under et annet departement. 

Departementet kan legge vekt på utviklingen fra det ene året til det andre, herunder også en 

negativ utvikling. Det bestrides at det foreligge usaklig forskjellsbehandling mellom PO4 

og PO3. For PO3 ble det lagt vekt på at utviklingen fra det ene året til det andre var positiv. 

Dette er et saklig begrunnet hensyn og ikke utslag av usaklig forskjellsbehandling. 

Ankende parters anførsler vedrørende den delen av teksten i notatet av 28. november 2019 

som er sladdet, er basert på ren spekulasjon. Det er ikke påvist noen forhold som skulle 

tilsi at nedjusteringen på 6% er urimelig. Ulike ordninger med rullerende/variabel MTB er 

vurdert flere ganger gjennom årene før forskriften ble vedtatt. Oppdretternes forslag i 

denne saken er også vurdert, men forkastet under henvisning til at forslaget vil kunne føre 

til økt biomasse i april-juli og resten av året, og gir stor sannsynlighet for økt produksjon 

av lakselus og økte negative konsekvenser for laks og ørret i april til juli.          

 

Det anføres at det ikke foreligger feil ved departementets saksbehandling. Vedtaket om 

kapasitetsjustering er en forskrift og må følge reglene om forskrifter. Det vises til 

akvakulturloven § 9 tredje ledd, produksjonsområdeforskriften § 9 første ledd og 

forarbeidene. Det ble lagt avgjørende vekt på at nedjusteringen skulle baseres på et  
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objektivt vurderingsgrunnlag, og at det ikke var rom for individuelle vurderinger. Det vises 

videre til at forvaltningsloven er en minimumslov. Partsrettigheter i kapittel IV-VI «kan 

gis» til innehavere av tillatelser i et produksjonsområde, men de kan ikke kreve dette. Det 

anføres at oppdretterne ivaretas tilstrekkelig av saksbehandlingsreglene for forskrifter. Når 

det gjelder nærmere om saksbehandlingen i dette tilfellet, anføres at 

kapasitetsjusteringsforkriften ble svært grundig utredet, og den ble sendt på høring, jf 

høringsnotat av 11. oktober 2019. I oppdretternes innspill i brev av 29. november 2019 ble 

det anført at vilkårene for å nedjustere ikke var oppfylt. Det må konkluderes med at 

departementet har fulgt kravene til forberedelse av forskrifter i forvaltningsloven § 37. Det 

tilføyes at utredningsinstruksen er en intern instruks i statsforvaltningen som ikke kan 

påberopes av den enkelte.  Det finnes for øvrig ingen regler som gir krav om høring av det 

faktiske grunnlaget. Subsidiært anføres at en eventuell feil uansett ikke kan føre til 

ugyldighet, jf forvaltningsloven § 41. De ankende parter har ikke vist til noe som gir grunn 

til å tro at den politiske ledelsen i departementet ville handlet annerledes.    

 

Det bestrides at de ankende parter har etablert en rettsposisjon som kan være vernet av 

Grunnloven § 97. Kapasitetsjusteringsforskriften utgjør ikke et inngrep i en rett som er 

beskyttet av Grunnloven. Det foreligger ikke særskilte forhold som kan statuere en 

rettsposisjon som beskytter oppdretterne mot endringer i rammebetingelsene. Forskriften er 

følgelig ikke i strid med Grunnloven § 97. Den er heller ikke i strid med EMK P1-1. 

Grunnloven § 105 er ikke anvendelig i denne saken. Det må legges til grunn at 

kapasitetsjusteringsforkriften er gyldig, og det er da ikke grunnlag for et erstatningskrav. 

Det er ikke grunnlag for de ankende parters anførsel om erstatning etter § 2-1 også 

forutsatt at vedtaket opprettholdes om gyldig.   Subsidiært anføres at det ikke foreligger 

ansvarsgrunnlag, verken etter skadeserstatningsloven § 2-1 eller etter læren om det 

ulovfestede objektive ansvar.   

 

Ankemotparten har lagt ned slik påstand 

 
1. Anken forkastes.  

2. Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.  

 

Lagmannsretten bemerker: 

 

I Innledning 

 

Lagmannsretten er kommet til at vedtaket om kapasitetsjustering er en gyldig vedtatt 

forskrift, og at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen eller annet, som tilsier 

ugyldighet. Anken blir således å forkaste.   

 

Saken står i det alt vesentlige i samme stilling for lagmannsretten som for tingretten både 

med hensyn til faktum og juss. De ankende parter har fremmet de samme rettslige anførsler 
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som ble gjort gjeldende for tingretten, og som hver for seg hevdes å føre til at forskriften er 

ugyldig.  

 

Lagmannsrettens resultatet innebærer at de ankende parter ikke gis medhold på noen 

punkter. Lagmannsretten kan på vesentlige punkter slutte seg til tingrettens vurderinger og 

konklusjoner, men likevel slik at lagmannsretten har en noe ulik tilnærming til noen av de 

spørsmål saken reiser, men uten at dette har betydning for resultatet. Lagmannsretten 

slutter seg til tingrettens redegjørelse på side 16-18 i dommen om villaks, lakselus og norsk 

havbruksnæring, som det vises til. 

 

Som for tingretten, er saken også for lagmannsretten meget bredt anlagt fra de ankende 

parters side. Saksanlegget fremstår ikke bare som et angrep på den forskriften som er gjort 

til tvistegjenstand i saken, men er i realiteten et angrep på «trafikklyssystemet» som sådant. 

Saken preges av en form for omkamp både når det gjelder de rettslige og faktiske 

vurderinger som ligger til grunn for «trafikksystemet» og som har ledet frem til politiske 

beslutninger etter omfattende, grundige og langvarige utredninger. Saken preges også av  

diskusjoner om det faktiske beslutningsgrunnlaget mellom fagpersoner tilknyttet etablerte 

faginstitusjoner og fagpersoner uten slik tilknytning og som dels er kommet inn i saken 

som privatengasjerte fagkyndige med mer eller mindre klare mandat. Dette kommer 

lagmannsretten tilbake til nedenfor.   

 

Lagmannsretten behandler først spørsmålet om rammene for domstolens prøving, dernest 

ser lagmannsretten nærmere på kompetansebestemmelsen i akvakulturloven § 9 tredje ledd 

i lys av de ankende parters anførsel om at bestemmelsen oppstiller et kausalitetskrav og 

retningslinjene for skjønnet. Lagmannsretten går deretter over til å behandle spørsmål om 

ugyldighet som følge av at forskriften bygger på feilaktig og/eller mangelfullt faktum, 

deretter om det foreligger brudd på forvaltningslovens saksbehandlingsregler og de 

ulovfestede reglene om myndighetsmisbruk, og til slutt de øvrige problemstillinger som 

saken reiser, det vil si forholdet til Grunnloven og EMK.  

 

II  Rammene for lagmannsrettens prøving 

  

Saken gjelder prøving av et forvaltningsvedtak, og lagmannsrettens kompetanse avhenger 

av om vedtaket hører under forvaltningens frie skjønn eller om det er tale om en lovbunden 

avgjørelse, såkalt rettsanvendelsesskjønn. I sistnevnte tilfelle har domstolen full 

prøvingskompetanse og kan prøve forvaltningens generelle lovtolkning og den konkrete 

rettsanvendelsen. I førstnevnte tilfelle er domstolens prøvingskompetanse begrenset til å 

prøve forvaltningens rettsanvendelse, saksbehandlingen og om vedtaket bygger på riktig 

faktum. Den konkrete skjønnsutøvelsen kan ikke prøves utover en kontroll av om skjønnet 

er tilstrekkelig bredt og saklig, og at resultatet ikke fremstår som åpenbart urimelig. Det 

vises til Rt- 2012-1985 avsnitt 142 med henvisning til Rt - 2012-1025 avsnitt 68. Denne 

generelle oppsummeringen gjelder domstolenes prøvingskompetanse ved enkeltvedtak 
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underlagt fritt skjønn, men lagmannsretten legger til grunn at tilsvarende gjelder for 

forskrifter.  

 

Departementet har ved vedtagelse av kapasitetsjusteringsforskriften tatt stilling til at 

vilkåret i akvakulturloven § 9 tredje ledd ; «nødvendig ut fra hensyn til miljøet» var 

oppfylt og at det var grunnlag for nedjustering, jf ordet «kan» i bestemmelsen. Partene er 

enige om at domstolene ikke kan overprøve kan-skjønnet. Lagmannsretten er enig i at 

denne kompetansen ligger til departementets frie skjønn, og at domstolskontrollen her er 

begrenset. Lagmannsretten legger til grunn at spørsmålet om fritt skjønn eller 

rettsanvendelsesskjønn må søkes klarlagt først og fremst ved tolkning av 

hjemmelsbestemmelsen ordlyd, supplert med lovens forarbeider, jf Rt- 2012-1985. 

Lagmannsretten ser det likevel slik at også andre relevante rettskilder som tilhørende 

forskrifter og forarbeider til disse, kan belyse hvilke avveininger nødvendighetsvilkåret 

skal baseres på. Lagmannsretten tar utgangspunkt i plenumsdommen i Rt-2015-1388, 

avsnitt 222, der flertallet viser til tredjevoterendes flertallsvotum i Rt-1995-1427, side 

1436:   

 

Om de lovbestemte vilkår for en forvaltningsavgjørelse er til stede, må domstolene kunne 

prøve fullt ut, dersom det ikke er sikre holdepunkter for noe annet. 

 

I avsnitt 223 fortsatte flertallet: 

 

Jeg viser her også til Rt-2007-257. Avgjørelsen gjaldt forståelsen av den dagjeldende plan- 

og bygningsloven § 7, som ga adgang til dispensasjon fra planbestemmelser når «særlige 

grunner» åpnet for det. Om prøvingskompetansen uttaler førstvoterende i avsnitt 40 følgende 

om utgangspunktet for vurderingen: 

 

«Det kan være naturlig å anta at når lovgiver har skrevet inn en betingelse for å gi 

dispensasjon, vil denne betingelsen være en materiell kompetansebegrensning, som kan 

etterprøves av domstolene, med andre ord et rettsanvendelsesskjønn.» 

 

Det følger av dette at det er unntak fra full prøvelsesrett som må begrunnes, og at hensynet 

bak dette rettslige utgangspunktet er den private parts rettsikkerhet, jf Rt-1995-1427. 

Lagmannsretten legger til grunn at rettssikkerhetshensyn kan tilsi en mer intensiv prøving, 

jf Rt-2015-1232, avsnitt 38. 

 

Lagmannsretten peker først på at ordlyden i akvakulturloven § 9 tredje ledd; «nødvendig ut 

fra hensynet til miljøet» gir anvisning på et generelt og utpreget skjønnsmessig 

vurderingskriterie, og gir etter lagmannsrettens vurdering liten veiledning for innholdet i en 

domstolsprøving. Dette kan tilsi at det skal foretas utpregede skjønnsmessige avveininger 

som ligger til forvaltningens frie skjønn. Det vises videre til at vilkåret «nødvendig» ikke 

er knyttet til nærmere kriterier, og lovbestemmelsen gir ikke anvisning på hvilke 

avveininger som skal foretas. Det er slik lagmannsretten ser det, tale om en rettslig 
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standard hvis innhold kan endres over tid, avhengig av økt kunnskapsnivå mv. Det er 

imidlertid ikke tvil om at nødvendighetskriteriet er knyttet til hensynet til miljøet, og det 

må legges til grunn at en beslutning om nedtrekk i produksjonskapasiteten ikke kan 

iverksettes av andre grunner enn miljøhensyn. Lagmannsretten ser det slik at det ikke av 

ordlyden alene kan trekkes sikre konklusjoner med hensyn til hvorvidt vurderingen ligger 

til departementets frie skjønn. Lagmannsretten kan heller ikke se at uttalelser i 

forarbeidene løser, eller gir noen veiledning av betydning, for kompetansespørsmålet. Det 

vises til tingrettens gjengivelser av uttalelser i proposisjonen side 23 og 24. Slik 

lagmannsretten ser det, kan disse uttalelsene tas til inntekt for begge parters syn, og er 

uansett lite presise og angår ikke spesifikt rammene for domstolens prøvingsadgang.  

 

Som påpekt innledningsvis, ble akvakulturloven § 9 tredje ledd tilføyd med det formål å gi 

en klar hjemmel for å justere ned produksjonen i røde produksjonsområder av miljøhensyn, 

og som hjemmel for å gjøre dette i forskrift. Hva som er røde produksjonsområder er som 

nevnt nedfelt i Havbruksmeldingen «Trafikklyssystemet» slik det praktiseres nå, er basert 

på grenseverdier for lakselusindikator der vurderingen er hvor stor andel av populasjonen i 

hvert enkelt produksjonsområde som har økt risiko/sannsynlighet for å dø på grunn av 

lakselus. Grenseverdiene er gjengitt innledningsvis, og viser at høy påvirkning tilsier at det 

er sannsynlig at mer enn 30% av populasjonen dør på grunn av lakselus. Det vises til 

gjengivelsen fra Havbruksmeldingen punkt 2.2 ovenfor. 

  

Som påpekt innledningsvis, sluttet næringskomiteen på Stortinget seg enstemmig til 

grenseverdiene. Disse grenseverdiene har således en bred demokratisk forankring, og skal 

slik det fremgår, sikre at endringer i produksjonskapasiteten er forutsigbare for 

oppdrettsnæringen, som har vært et viktig mål for lovgiver. Lagmannsretten ser det således 

slik at selv om omfanget av prøvingskompetansen må vurderes med utgangspunkt i lovens 

ordlyd, er det en nær sammenheng mellom nødvendighetsvilkåret og de i forarbeidene 

oppstilte grenseverdier, og som dagens system faktisk er basert på. Dette er også en helt 

sentral premiss for beslutningsgrunnlaget for produksjonskapasitetsforskriften.  

 

Dagens regelverk oppstiller et minstevilkår om skadelig påvirkning på minst 30% 

dødelighet som følge av lakseluspåvirkning på villaksen for at nedtrekk av 

produksjonskapasitet kan besluttes. Dette kan trekke i retning av at nødvendighetsvilkåret 

innebærer et rettsanvendelsesskjønn. Lagmannsretten ser det likevel slik at sammenhengen 

med øvrige deler av bestemmelsen i akvakulturloven § 9 tredje ledd kan trekke i motsatt 

retning. Det kan bli en flytende overgang mellom hva som hører til vurderingen under 

kravet om nødvendighet og den vurderingen som må foretas under «kan-skjønnet». Denne 

nære sammenhengen kan tilsi at vilkåret om nødvendighet bør ses på som et fritt skjønn; at 

nødvendighets- og kan vurderingene smelter sammen og inngår i forvaltningens frie 

skjønn. Nødvendighetskriteriet kan imidlertid ha betydning som en materiell 

kompetansebetingelse, og da slik at kan-skjønnet kun får selvstendig betydning i 

vurderingen av om vilkåret likevel ikke anses oppfylt ut fra hvilke andre hensyn som 

skal/bør tillegges vekt. Lagmannsretten peker i den forbindelse på at det i forarbeidende er 
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presisert at det i nødvendighetsvurderingen ikke ligger en tradisjonell forholdsmessig-

hetsvurdering, noe som kan tilsi at domstolskontrollen ikke bør begrenses. Det fremgår 

også av forarbeidene at vilkåret om nødvendighet ikke anses oppfylt dersom det finnes 

andre egnede og mindre inngripende tiltak, og at det ikke er relevant å vurdere hvordan den 

enkelte oppdretter vil rammes. Disse presiseringene av rammene for 

nødvendighetsvurderingen, kan trekke i retning av at vilkåret er gjenstand for full prøving.  

 

Lagmannsretten har likevel kommet til samme resultat som tingretten. Lagmannsretten 

legger til grunn at någjeldende miljøindikator er styrende for nødvendighetsvurderingen. 

De vurderinger som ligger til grunn for grenseverdiindikatoren er av utpreget faglig 

karakter. Det fremgår av forarbeidende, Prop 95L (2018-2019) side 24 at vurderingen vil 

bero på et faglig skjønn, som i dette tilfellet er et naturfaglig skjønn. Vurderingstemaet 

krever høy grad av faglig innsikt i kompliserte naturvitenskapelige spørsmål. Det at 

vurdering vil bero på vanskelige og kompliserte naturfaglige problemstillinger er imidlertid 

ikke avgjørende, idet domstolene ofte står overfor vanskelige vurderinger innen ulike 

livsområder, der domstolene erfaringsmessig vil ha behov for å få tilført fagkunnskap fra 

sakkyndige. I dette tilfellet forutsetter vurderingskriteriet imidlertid også innsikt i et større 

saksområde, der også blant annet samfunnsøkonomiske konsekvenser inngår. Det vises om 

dette til Prop. 95 (2018-2019), punkt 3.3.2:   

 

Til tross for den aktive forvaltningen kan det likevel være slik at det totale smittepresset i et 

produksjonsområde blir vurdert til å være uakseptabelt høyt, og med det ikke «miljømessig 

forsvarlig», jf akvakulturloven § 10. Vurderingen av hva som er miljømessig forsvarlig «vil 

bero på et bredt faglig skjønn som omfatter blant annet kunnskap om arten og det lokale 

økosystemet. Vurderingen skal også omfatte en avveining mellom hensynet til 

næringsutvikling og andre samfunnshensyn», jf merknader til § 10 i Ot.prp. nr 61 (2004-

2005) s. 64.  

 

-- 

 

Avveiningen mellom næringsutvikling, miljøhensyn og andre samfunnshensyn er gjort i 

Meld. St. 16 (2014-2015) hvor det nettopp er vurdert at når påvirkningen blir så høy som den 

vil være når et produksjonsområde settes til rødt, så veier miljøhensynene mer enn et 

eventuelt samfunnsøkonomiske tap (på kort og lang sikt). Det er videre i meldingen punkt 

8.3 presisert at det kan tas samfunnsøkonomiske hensyn når det er tvil om resultatet av 

miljøvurderingen, for eksempel ved at disse spriker mellom ulike år.   

 

Lagmannsretten legger til grunn at det i forarbeidende gis anvisning på en bred sammensatt 

vurdering og avveininger mellom ulike samfunnshensyn, som etter sin art hører inn under  

departementets fagfelt. Det vises videre til at formålet med «trafikklyssystemet» er økt 

verdiskapning i kombinasjon med bedre miljøtilpasninger i havbruksnæringen. 

Lagmannsretten legger til grunn at vurderinger om kapasitetsjusteringer vil kunne ha 

vesentlige politiske innslag. I vurderingen av om et området skal fargelegges, inngår 

således utpregede faglige vurderinger, men også vurderinger av økonomisk og politisk 

karakter. Lagmannsretten ser det slik at nødvendighetskriteriet kun i begrenset grad, om 

noen, gir anvisning på vurderinger av utpreget juridisk karakter, og at vurderingen av om 

produksjonskapasiteten skal nedjusteres, er underlagt departementets frie skjønn.  
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Avslutningsvis vises til at det aktuelle vedtaket i denne saken kan involvere store verdier 

for bedriftene og ha forholdsvis vidtrekkende virkninger. Rettssikkerhetshensyn kan tilsi at 

det er grunn for domstolene til å være mer inngående i prøvingen enn ellers. Selv om 

vedtaket kan anses som svært inngripende og etter sin art i utgangspunktet kunne tilsi en 

mer inngående prøving, bør det etter lagmannsrettens vurdering likevel legges avgjørende 

vekt på de hensyn vedtaket er basert på, herunder miljømessige prioriteringer, der også 

politiske og samfunnsøkonomiske hensyn inngår. Lagmannsretten tilføyer at vedtak om 

tildeling av tillatelser etter akvakulturloven § 4 er underlagt fritt skjønn, jf Ot.prp.nr 61 

(2004-2005), side 57. Det vises også til at akvakulturforvaltningen særlig kjennetegnes ved 

at det treffes faglig begrunnede beslutninger som er basert på forvaltningens kompetanse, 

og ofte vil være underlagt forvaltningens fri skjønn. Det vises til LG-2021-31955, med 

henvisning Halfdan Mellbye, «Rettslig regulering av norsk akvakultur», (2018) side 56-57.  

 

Lagmannsrettens konklusjon er etter dette at vurderingen av om kapasitetsjustering er  

nødvendig ut fra hensynet til miljøet, er underlagt departementets frie skjønn. Det tilføyes 

at lagmannsretten likevel må ta stilling til om vedtaket bygger på et riktig faktum, og for 

øvrig ligger innenfor grensene for forvaltningens myndighetsutøvelse. 

 

III  Nærmere om kompetansebestemmelsen i akvakulturloven § 9 tredje ledd.   

 

Vedtaket om redusert produksjonskapasitet er basert på et faktisk faglig grunnlag om at det 

er sannsynlighet for at mer enn 30% av villakspopulasjonen i PO4 dør som følge av 

luseinfeksjon. Dette er en grunnleggende premiss for vedtaket, og er nærmere begrunnet i 

ekspertgruppens rapporter og fulgt opp av styringsgruppens rådgivning overfor 

departementet.    

  

De ankende parter anfører at akvakulturloven § 9 tredje ledd må forstås slik at det er 

næringens påvirkning på miljøet, i produksjonsområdet som et hele, som avgjør 

produksjonskapasiteten. Konkret anføres at loven må forstås slik at rødt lys i et 

produksjonsområde krever at mer enn 30% av villfisken dør på grunn av lakselus fra 

oppdrett i produksjonsområde 4. Det anføres videre at kravet om kausalitet også innebærer 

at påvirkning fra lakselus som følge av faktorer som næringen ikke kan påvirke 

(eksempelvis sjøtemperatur og saltinnhold i vannet), må det ses bort fra. Konsekvensen av 

de ankende parters syn er blant annet at modellene som er benyttet, og som ikke skiller 

mellom hvor lusen kommer fra, må underkjennes som metode, og tilsier at det ikke er 

grunnlag for å vedta nedregulering av MTB i PO4.  

 

Etter lagmannsrettens vurdering er det ikke holdepunkter i rettskildene for at bestemmelsen 

oppstiller et slikt kausalitetsvilkår som anført av de ankende parter.  

Lagmannsretten legger til grunn at det av ordlyden i akvakulturloven § 9 tredje ledd ikke 

kan utledes noe krav om at uakseptabel miljøpåvirkning fra lakselus må kunne tilskrives 
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oppdrettsnæringen alene. Produksjonsområdeforskriften § 8 har overskriften « hovedregel 

for fastsettelse av produksjonskapasitet». Det fremkommer i første ledd andre punktum, 

sammenholdt med andre ledd første punktum «at påvirkningen fra akvakultur på miljøet 

overvåkes etter de til enhver tid gjeldende miljøindikatorer, og at «påvirkning av lakselus 

på vill laksefisk er miljøindikator». Formuleringene sier ikke noe mer enn at 

miljøpåvirkning fra akvakultur overvåkes, som jo er korrekt, og kan etter lagmannsrettens 

vurdering ikke tas til inntekt for at de ankende parters anførsel om et kausalitetskrav. Det 

vises videre til produksjonsområdeforskriften § 9 om at det er uakseptabel miljøpåvirkning 

i et produksjonsområde som er avgjørende for eventuell nedjustering, uten angivelse av 

hvor risikobidraget kommer fra.  

 

Det forekommer riktignok noen uttalelser i forarbeidene som relaterer luseproblematikken 

til lus fra oppdrett, og også i mandatet til ekspertgruppen for 2016. For lagmannsretten er 

det avgjørende at det ikke kan utledes av loven eller tilhørende forskrifter at det gjelder et 

krav om årsakssammenheng mellom uakseptabel miljøpåvirkning av lakselus på villfisk 

fra oppdrettsanlegg. Lagmannsretten legger til grunn at loven må forstås slik at det er den 

samlede lusepåvirkningen på miljøet i et produksjonsområde som avgjør fargeleggingen. 

Dette har støtte i lovens ordlyd og uttalelser i forarbeidene, blant annet i 

Havbruksmeldingen på side 60 med henvisning til tabellen for grenseverdiene for 

lakselusindikatoren. Det vises videre til Innst 361 s (2014-2015) side 12, der komiteen 

støttet regjeringens forslag om at «dersom det er risiko for at mer enn 30pst. av vill 

laksefisk dør som følge av lus, vil det gis rødt lys og nedtrekk i produksjonen».  

«Trafikklyssystemet» slik det er per nå, har lakselus som indikator, og systemet måler kun 

den påvirkningen som er satt som indikator, altså påvirkning fra lakselus, men da 

uavhengig av hvor lusen kommer fra. Det som ikke måles i «trafikklyssystemet» er den 

samlede belastningen den enkelte villaksbestand utsettes for.  

 

Det foranstående må ses i sammenheng med at det ikke er tvilsomt at problemet med 

lakselus har nær og direkte sammenheng med oppdrettsnæringen. Lagmannsretten legger 

til grunn at «trafikklyssystemet» bygger på en klar presumpsjon for at oppdrettsfisk er den 

vesentligste bidragsyter til lus på villfisk, og at den alt vesentlige delen av lus på villfisk 

stammer direkte eller indirekte fra lus som har sittet på oppdrettsfisk. Det vises om dette til 

Havbruksmeldingen side 55: 

 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) hevder i sin høringsuttalelse at det ikke 

er påvist sammenheng mellom lakselusforekomsten i oppdrettsanlegg og dødelighet på 

utvandrende smolt. Nærings- og fiskeridepartementet deler ikke dette synet. Selv om man 

alltid kan ønske seg et omforent faglig grunnlag, vil departementet vise til at føre-var-

prinsippet tilsier at forvaltningen bør handle og at dét ikke bør være grunnlag til å endre på 

de standpunkt forvaltningen har inntatt.  
 

Det foreligger per i dag ikke detaljert kunnskap om hvilken betydning lakselusforekomsten i 

enkeltanlegg har for villfisken i området rundt. Det er imidlertid hevet over enhver rimelig 

tvil at den totale lakselusforekomsten i merdene bidrar til økt smittepress på vill laksefisk. 

Det er på denne bakgrunn regjeringens vurdering at lakseluspåvirkning på ville bestander er 
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hensiktsmessig å inkludere i en handlingsregel på kapasitetsjustering i et 

produksjonsområde.  

 

Det tilføyes at den forståelsen av loven som lagmannsretten legger til grunn, må ses i lys 

av at det ikke, med dagens metoder, er mulig å kvantifisere «dødelighetsandelen som 

skyldes lakselus produsert i oppdrettsanlegg». Om dette uttaler ekspertgruppen følgende i 

rapporten for 2017:  

 

Det korte svaret på dette er nei, dødelighet som skyldes lakselus kun produsert i 

oppdrettsanlegg kan ikke beregnes alene. Forutsetningen for modellene som brukes i denne 

vurderingen er derimot at det kun er voksne hunnlus på oppdrettsfisk i oppdrettsanlegg som 

produserer lakselus. Dette er åpenbart en forenkling av virkeligheten, men det kan 

argumenteres for at i områder med oppdrettsanlegg er det hovedsakelig oppdrettsanlegg 

som er kilden til lakselus (med mindre oppdrettsanleggene er brakklagt). Det å skille på 

hvor stor andel av villfisken som dør på grunn av lusen som spesifikt er produsert i 

oppdrettsanlegg er ikke bare praktisk umulig, det er også teoretisk umulig. Et individ som 

dør på grunn av den samlede belastningen fra lus, både fra villfisk og oppdrettsfisk, vil ikke 

ha en dødelighetsandel som kan skyldes den ene eller den andre type lus. 

 

Lagmannsretten legger denne faglige vurderingen til grunn, og tilføyer, som påpekt av 

tingretten, at et krav om kvantifisering av lus fra oppdrett, som med dagens metoder ikke 

lar seg gjennomføre, ville medført at «trafikklyssystemet» ikke kunne fungert etter sitt 

formål. Når det gjelder de ankende parters øvrige anførsler knyttet til naturlige faktorer 

som påvirker luseforekomsten, og som anføres å ligge utenfor oppdretternes ansvar, legger 

lagmannsretten til grunn at slike forhold inngår i vurderingen av den samlede 

miljøpåvirkningen, jf Havbruksmeldingen side 49, hvor det fremgår at dersom det kan 

påvises spesielle miljøforhold, kan dette vekteleggs av departementet. Det tilføyes forøvrig 

at temaet om årsaker til naturlige variasjoner i lusepress, har vært tatt opp av 

styringsgruppen, og ekspertgruppen vurderte det slik at resultatene hverken for 2018 eller 

2019 skyldes spesielle miljøforhold. Dette legger lagmannsretten til grunn.             

  

I forlengelsen av det foranstående finner lagmannsretten det hensiktsmessig å knytte noen 

bemerkninger til de ankende parters anførsel om at vedtaket bygger på utenforliggende 

hensyn. Etter lagmannsrettens vurdering er dette et spørsmål om akvakulturloven § 9 tredje 

ledd med tilhørende forskrifter må forstås slik at det ikke kan legges vekt på andre hensyn 

enn de som direkte inngår i/måles i trafikklyssystemet. Det rettslige utgangspunktet er at et 

vedtak, som et grunnvilkår, alltid må bygge på hensyn som er saklige og relevante i 

relasjon til kompetansegrunnlaget. Det følger av akvakulturloven § 9 tredje ledd at et 

vedtak om nedtrekk kun kan besluttes når det er «nødvendig ut fra hensynet til miljøet». I 

Havbruksmeldingen kapittel 8, side 49, fremgår at det skal foretas en helhetlig vurdering, 

og at i denne vurderingen «vil det også kunne være naturlig å se hen til 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike valg». Det sentrale formål med loven er 

miljøhensyn, som vil sette rammene for de forhold som kan hensyntas.  

 

Den konkrete problemstillingen her er om det var lovstridig av departementet å legge vekt 

på blant annet kvalitetsnormen og nasjonale lakseelver i sin anbefaling til den politiske 
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ledelsen. Lagmannsretten finner ikke holdepunkter for anførselen i loven eller 

forarbeidene, og viser til at et sentralt formål med «trafikklyssystemet» nettopp er å 

beskytte den norske villaksen. Det er tydelig presisert i forarbeidende. Det skal foretas en 

helhetlig vurdering av miljøtilstanden i et produksjonsområde, og i dette ligger at det i 

denne vurderingen kan ses hen til tilstanden i nasjonale lakseelver, som er gitt et ekstra 

vern for å beskytte villaksen. Lagmannsretten ser det videre slik at de hensyn som ligger i 

kvalitetsnormen kan vektlegges ved fargeleggingen. Tilsvarende ligger det innenfor 

departementets handlingsrom, i den skjønnsmessige nødvendighetsvurderingen, å legge 

vekt på utviklingen i et produksjonsområde fra det ene året til det andre. Det vises til 

Havbruksmeldingen side 49. Det som her er nevnt er således relevante hensyn i den 

helhetlige vurderingen, og ikke utenforliggende hensyn, slik de ankende parter gjør 

gjeldende. Lagmannsretten kommer noe tilbake til dette under punkt V, der lagmannsretten 

ser nærmere på forholdet til forvaltningsloven, herunder de ulovfestede reglene om 

myndighetsmisbruk. 

 

De ankende parter har også anført at departementet ikke har holdt seg innenfor de pliktige 

retningslinjene for skjønnsutøvelsen. Spørsmålet her er hvilke hensyn departementet 

plikter å ta i betraktning ved vedtagelsen av forskriften, og er således et annet spørsmål enn 

hvilke hensyn forvaltningen kan ta i betraktning. Dette er imidlertid også et spørsmål om 

forståelsen av kompetansegrunnlaget, som naturlig bør behandles under dette punktet. 

Partene er enige om at det følger av forarbeidene og i forskrift at departementet blant annet 

hadde plikt til å vurdere om det fantes andre og mindre inngripende tiltak enn en 

beslutning om nedtrekk i produksjonen. Dette legger lagmannsretten til grunn. De ankende 

parter anfører at alternativer til nedtrekk er mangelfullt utredet, og at de 

samfunnsøkonomiske konsekvensene av en tilpasning av produksjonen ikke er tilstrekkelig 

hensyntatt/utredet. Lagmannsretten behandler problemstillingene nærmere nedenfor i 

relasjon til forvaltningsloven § 37 første ledd om forvaltningens utredningsplikt. Det vises 

til punkt V nedenfor. Anførslene gis ikke medhold.  

 

Partene er enige i at produksjonsområdeforskriften § 8 andre ledd oppstiller en pliktig 

retningslinje for skjønnet. De ankende parter har med grunnlag i denne forskriften anført at 

det gjelder et krav om årsakssammenheng mellom lus og oppdrett og lus på villfisk. 

Lagmannsretten er ikke enig i dette, og viser til vurderingen ovenfor.  

 

IV Om vedtaket bygger på korrekt faktum  

 

a) Rettslige utgangspunkter  

 

Innledningsvis bemerkes at lagmannsretten har konkludert med at forvaltningen i dette 

tilfellet har oppfylt sin utredningsplikt, jf punkt V. Utgangspunktet er at utredningsplikten 

er et prosessuelt krav som følger av forvaltningsloven, og utredningsplikten kan være 

oppfylt selv om et vedtak bygger på et feilaktig faktisk grunnlag.  
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Lagmannsretten har kommet til at det var korrekt å treffe vedtaket i forskriftsform, jf punkt 

V. Lagmannsretten tar utgangspunkt i at en forskrift kan underkjennes fordi den bygger på 

feilaktige forutsetninger for skjønnet, jf Rt - 1961-805 og Rt-1961-1372. I juridisk teori, jf 

Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett, 2018, side 474 er det gitt uttrykk for at «vi kan nok gå ut 

fra at hvis spørsmålet blir satt på spissen, kan også forskrifter underkjennes av denne 

grunn», det vil si på grunn av feil faktum, «men det skal vel mer til for å få underkjent en 

forskrift enn et enkeltvedtak». Etter det lagmannsretten er kjent med, foreligger det ikke 

rettspraksis på området.  

 

Lagmannsretten tar videre utgangspunkt i at det alminnelige beviskravet i sivilretten om 

sannsynlighetsovervekt kommer til anvendelse i denne saken. Dette kan oppfattes som 

selvsagt, men poenget her er at føre- var- prinsippet, som er lovfestet i naturmangfoldloven 

§ 10, og som gir anvisning på et lavere beviskrav ved risiko for alvorlig eller irreversibel 

skade på naturmangfoldet, ikke er aktuelt i denne saken. Det vises til departementets notat 

til statsråden av 28. november 2019 der det ble konkludert med at det var 

sannsynlighetsovervekt for at kategoriseringen var riktig, og at føre- var prinsippet ikke 

kom til anvendelse. Dette legger lagmannsretten til grunn, og det tilføyes at det heller ikke 

har blitt prosedert på at føre-var prinsippet skal/bør legges til grunn. Det vises videre til at 

det heller ikke er grunnlag for et skjerpet beviskrav, tilsvarende for eksempel et 

vitenskapelig faktabasert beviskrav. Det har for øvrig ikke vært påberopt av noen av 

partene.  

 

Lagmannsretten legger til grunn at det i utgangspunktet ikke foreligger noen begrensinger 

for domstolens prøving av det faktiske grunnlaget for et forvaltningsvedtak, og at det ikke 

er noen bevisregler som sier at den som angriper et forvaltningsvedtak har bevisbyrden for 

at vedtakets faktiske grunnlag er uriktig. Det vises til Graver, Forvaltningsrett, 5. utgave, 

side 463. Lagmannsretten kan for øvrig ikke se at det er rom for slike 

bevisbyrdebetraktninger, slik denne saken ligger an. Lagmannsretten er forøvrig usikker på 

om det er grunnlag for å begrense prøvingen av det faktiske grunnlaget tilsvarende som i 

saker der vurderingen bygger på beregninger og prognoser av virkninger, og andre 

fremtidige utviklingsforløp, jf Rt 1982-241 og Rt 2012-1985. I disse to sakene ble det lagt 

til grunn at vedtaket var bygget på feil fakta dersom prognosen var uforsvarlig sett i lys av 

det forvaltningen visste eller burde ha skaffet seg kunnskap om da avgjørelsen ble truffet. I 

denne saken har departementet konkludert med at nedtrekk var nødvendig ut fra hensynet 

til miljøet, basert på situasjonen forut for og på vedtakstidspunktet. Etter lagmannsrettens 

vurdering er ikke det faktiske grunnlaget for vedtaket i denne saken basert på prognoser. 

Lagmannsretten ser uansett ikke at dette har avgjørende betydning for saken, og temaet 

kommenteres ikke ytterligere.   

 

Lagmannsretten legger videre til grunn at domstolene ved prøvingen av faktum må legge 

til grunn de rettsfakta som forelå på vedtakstidspunktet, det vil si de faktiske forhold som 

direkte og umiddelbart hadde rettslige følger. Dersom forvaltningens bedømmelse av dette 
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faktum var korrekt på vedtakstidspunktet, er det uten betydning for vedtakets gyldighet at 

de faktiske forholdende senere har endret seg. Derimot er det anledning til å trekke inn nye 

bevisfakta, det vil si bevis som kan kaste lys over den faktiske situasjonen da vedtaket ble 

truffet. De ankende parters anførsel om at gyldigheten av vedtaket også må prøves med 

grunnlag i faktum på nedjusteringstidstidspunktet og på domstidspunktet, har etter 

lagmannsrettens vurdering ikke forankring i rettskildene. Lagmannsretten viser til at det i 

rettspraksis er lagt til grunn, som den store hovedregel, at domstolskontrollen skal knyttes 

til faktum på vedtakstidspunktet, altså at domstolene foretar en etterfølgende kontroll. Det 

vises til Rt-2012-1985 avsnitt 79 og 98. Høyesteretts flertall kom til at prøving av 

forvaltningsvedtak generelt skal skje på grunnlag av det faktum som forelå på 

vedtakstidspunktet, og at Norges menneskerettslige forpliktelser ikke gir grunnlag for en 

annen løsning, heller ikke i utlendingssaker der vurderingstemaet blant annet var  

«hensynet til barnets beste». Lagmannsretten finner ikke grunn til å fravike hovedregelen i 

denne saken.  

 

b) Noen utgangspunkter for den videre vurdering  

 

Lagmannsretten skal ta stilling til om det foreligger svikt i det faktiske grunnlaget for 

vedtaket av betydning for vedtakets gyldighet, det vil si den faktiske premissen for 

vedtaket om at det er sannsynlighet for at mer enn 30% av villakspopulasjonen i PO4 dør 

som følge av luseinfeksjon. Dersom dette ikke finnes sannsynliggjort, hadde ikke 

departementet kompetanse til å treffe vedtaket, og vedtaket vil som den klare hovedregel 

måtte kjennes ugyldig.   

 

I dette tilfellet er departementets vedtak basert på notatet til statsråden, som igjen bygger 

på den skriftlige anbefalingen fra styringsgruppen, som har lagt ekspertgruppens 

vurderinger til grunn. I dette inngår de respektive rapportene for 2018 og 2019 med 

vedlegg. Lagmannsretten legger til grunn at dette utgjør det faktiske grunnlaget for 

vedtaket. Når det gjelder ekspertgruppens vurderinger for 2018 og 2019, vises til 

fremstillingen foran på side 7. Basert på ekspertgruppens konklusjoner, anbefalte 

styringsgruppen at PO4 skulle farges rødt. 

 

Den konkrete problemstillingen er om ekspertgruppens konklusjoner bygger på en 

forsvarlig vurdering av tilgjengelig datamateriale og kunnskap, og om det foreligger noen 

vesentlig svikt i ekspertgruppens vurderinger som gir grunn til å underkjenne 

konklusjonene.   

 

Lagmannsretten vil knytte noen mer generelle bemerkninger til bevissituasjonen i saken, 

og ser først på sammensetningen av styringsgruppen og ekspertgruppen, mandat, 

arbeidsmetodikk mv. Følgende gjengis fra tingrettens dom:  

 

Ekspertgruppa er sett saman av ti forskarar innan ulike relevante spesialfelt, og det er ikkje 

omstridt at medlemmene har svært høg fagleg kompetanse. Fleire av medlemmene har også 
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vore sentrale i utarbeidinga av viktige forskingsrapportar om lakselus og villaks. Det same 

gjeld styringsgruppa, som har gjennomgått ekspertgruppa sitt arbeid. Medlemmene av 

ekspertgruppa har vore samstemte i gruppa sine konklusjonar. I tillegg har nokre av 

ekspertgruppa og styringsgruppa sine medlemmer gjennomgått det materialet som er lagt 

fram under saksførebuinga til den rettslege behandlinga av saka, og følgt bevisføringa i 

retten. Desse har forklart for retten at det ikkje har kome til nye opplysningar som er eigna til 

å påverke tidlegare konklusjonar. Retten kan vise til forklaringane frå Nilsen, Vollset, 

Karlsen og Boxaspen. Tilsvarande vurderingar vart gjort av forskingsdirektør Geir Lasse 

Taranger ved Havforskingsinstituttet. Rett nok vil slike etterfølgande vurderingar kunne vere 

prega av ein overdriven iver etter å forsvare eige arbeid, men retten oppfattar ikkje at det er 

situasjonen her.     

       

Det som her sies om styringsgruppen og ekspertgruppens sammensetning er sentralt i  

vurderingen av det faktiske grunnlaget for forskriften. Begge gruppene er sammensatt av 

høyt kompetente og uavhengige fagpersoner, som besitter inngående kunnskap om de 

faglige spørsmål som er av betydning for hvordan produksjonsområder skal kategoriseres 

med hensyn til lakselusens påvirkning på villaks. Lagmannsretten peker videre på at det i 

mandatet til styringsgruppen er presisert at all tilgjengelig kunnskap skal inngå i 

ekspertgruppens vurderinger. Ekspertgruppens mandat for 2018 og 2019 gikk ut på å gjøre 

en overordnet analyse av all tilgjengelig kunnskap og gjennom en slik analyse beskrive 

lakselusindusert dødelighet per produksjonsområde. Arbeidet skulle bygge på 

dokumenterte data og resultater fra relevante forskning, overvåknings- og 

utviklingsprosjekter. Det var spesifisert at det skulle redegjøres for usikkerhet i 

vurderinger, og at dette skulle angis for hvert enkelt måleparameter.  Ekspertgruppen 

anvender forskning som i stor grad er publisert og fagfellevurdert. De kilder som er 

anvendt fremgår av rapportenes litteraturliste. Ekspertgruppen bruker også data fra 

nasjonalt overvåkningsprogram for lakselus (NALO), resultater fra modellert smittepress 

og resultater fra modeller som beregner smitte og dødelighet på vill laksesmolt, samt en 

rekke vitenskapelige kilder.  

 

Ekspertgruppen driver ikke med forskning i egen regi, og det er heller ikke 

ekspertgruppens oppgave å bygge modeller eller validere dem, men å vurdere den 

informasjon som fremlegges. Gruppen har jevnlige møter og det foregår kontinuerlig 

faglige diskusjoner i gruppen. De faglige vurderingene har hvert år munnet ut i omfattende 

rapporter, og medlemmene har vært samstemte i sine konklusjoner. Lagmannsretten finner 

grunn til å presisere at det kun er ekspertgruppen som har gjort en helhetlig 

ekspertvurdering av tilstanden i PO4. De ankende parters sakkyndige vitner har sett på 

utvalgte deler av de elementene som inngår i ekspertgruppens vurderinger. Noen av disse 

vitnene, som er engasjert i anledning saken, har presentert vesentlige innvendinger mot den 

forskning som ekspertgruppen har lagt til grunn for sine vurderinger. Det har også blitt 

fremmet innvendinger mot de konkrete vurderingene som lå til grunn for fargeleggingen. 

Lagmannsretten finner grunn til å peke på at det meste av dette er ikke - publiserte 

arbeider, eller materiale som ikke på annen måte er kvalitetssikret.  

 

Etter lagmannsrettens vurdering er det på flere punkter vesentlige forskjeller i omfanget og 

kvaliteten av det arbeid de respektive grupper av sakkyndige vitner har utført. Dette 
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kommer lagmannsretten tilbake til nedenfor, men først skal det knyttes noen ytterligere 

generelle bemerkninger av betydning for den konkrete bevisvurderingen, og det vises til 

følgende:  

 

Bevisførselen for lagmannsretten har vært meget omfattende. Lagmannsretten har hørt 

forklaring fra 14 sakkyndige vitner. Lagmannsretten har blant annet hørt forklaringer fra 

medlemmer av styringsgruppen og ekspertgruppen. Dette gjelder seniorforsker ved NINA, 

Tor Fredrik Næsje og fagdirektør ved HI, Karin Kroon Boxaspen, som ledet 

styringsgruppen i henholdsvis fra 2019 og i perioden 2017 - 2019 og professor ved UiB, 

Frank Nilsen, leder av ekspertgruppen i 2018 og 2019, forsker ved NORCE, Knut W. 

Vollset, ekspertgruppens nestleder i samme periode, seniorforsker ved HI, Ørjan Karlsen 

og forsker ved VI, Lars Qviller, medlemmer av ekspertgruppen i samme periode. De 

nevnte fagpersonene har deltatt i de respektive gruppene tilbake til 2016.  

 

Samtlige av disse sakkyndige vitnene har fastholdt sine vurderinger, og de har presisert at 

det ikke har kommet frem opplysninger som ikke tidligere har vært vurdert, eller som på 

avgjørende måte rokker ved deres tidligere konklusjoner. På samme måte har 

forskningsdirektør ved HI, Geir Lasse Taranger, forklart seg om sin forskning som inngår 

som en sentral del av det totale forskningsarbeid som ekspertgruppen har vurdert. 

Lagmannsretten peker videre på at bevisførselen ikke etterlater tvil om at de ankende 

parters innvendinger mot det faktiske kunnskapsgrunnlaget har blitt fremmet underveis, og 

har fortløpende blitt vurdert av ekspertgruppen og styringsgruppen. Medlemmene har 

imidlertid etter en faglig vurdering ikke funnet grunnlag for å fravike sine vurderingen som 

er nedfelt i de respektive rapportene.  

 

Når det gjelder de sakkyndige vitnene som er ført av de ankende parter, har lagmannsretten 

ikke grunn til å trekke i tvil deres generelle faglige kvalifikasjoner. Lagmannsretten finner 

likevel grunn til å peke på at noen av de sakkyndige vitnene er uten aktuell tilknytning til 

faginstitusjoner og/eller forskningsmiljøer. De har forklart seg om eget arbeid, betegnet 

som forskning, og som er til dels massiv kritikk mot etablert forskning. Kritikken er dels  

ikke publisert i relevante fagtidsskrifter, som i så fall ville vært gjenstand for faglig og 

redaksjonell vurdering. Manglende publisering innebærer også at den kritikken rettes mot 

ikke har mulighet til å ta til gjenmæle i et dertil egnede fora.  

 

Lagmannsretten finner også grunn til å peke på at sakkyndige vitner kan ha begrenset 

distanse til partene og saken. I bevisvurderingen må det tas i betraktning at forklaringer fra 

slike vitner kan ha en mer begrenset bevisverdi, sammenlignet med forklaringer fra 

sakkyndige vitner som har distanse, eller er uten tilknytning, til partene og saken. Etter 

lagmannsrettens vurdering må det legges til grunn at sakkyndighetsspørsmål i denne saken 

er blitt grundigere og bedre belyst av de sakkyndige vitnene som er uavhengig av partene, 

og som direkte og over tid har vært engasjert i arbeidet med grunnlaget for fargeleggingen, 

og som har foretatt en helhetlig vurdering av forholdene i PO4. Tilsvarende gjelder 

sakkyndige vitner ellers som har forklart seg om egen forskning som ligger til grunn for 

ekspertgruppens arbeid.   
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Lagmannsretten peker videre på et annet generelt tema, som gjelder innvendinger mot 

kunnskapsgrunnlaget for forskriften. Det vises til forklaringen fra Even Søfteland. 

Lagmannsretten oppfatter at han uttaler seg på vegne av samtlige av de ankende parter. I 

følge Søfteland er trafikklyssystemet et godt system, pedagogisk sett, men 

kunnskapsgrunnlaget er ikke godt nok. Som påpekt ovenfor og som det fremgår av 

saksfremstillingen, har flere av innvendingene mot det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget 

vært fremme under lovforberedelsen, og også senere, uten at dette vant frem. Følgende 

gjengis fra tingrettens dom på side 41 og 42:  

 

Det går fram av Innst. 350 L (2018-2019) s. 4 at eit mindretal av næringskomiteen sine 

medlemmer frå Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti tilrådde at forslaget til § 9 tredje 

ledd skulle sendast tilbake til departementet, og viste til at:   

 

[N]yere forskning har bidratt til å tette kunnskapshull i dagens metode og kan ha betydning 

for fargene som settes som følge av trafikklyssystemet. Målrettet forskning i flere sentrale 

lakseelver og fjorder på Vestlandet har dokumentert at den ville laksesmolten vandrer 

tidligere ut enn antatt, at fjordvandringen er hurtigere, overlevelse er høyere og økning i 

vannføring er identifisert som viktigste årsak til vandring. Ny kunnskap bør legges til grunn 

for målemetodene, og gi grunnlag for at oppdrettere kan tilpasse tiltak når villakssmolten 

faktisk passerer lokalitetene.  

 

Disse medlemmer mener at lovforslaget er for dårlig utredet både av hensyn til 

rettssikkerhet og konsekvensene av de foreslåtte endringene. Ny fagkunnskap gjør det også 

nødvendig å oppdatere modellene som legges til grunn for trafikklyssystemet. 

 

Loven ble som kjent vedtatt og innebærer at flertallet fant at kunnskapsgrunnlaget var godt 

nok til å iverksette trafikklyssystemet. Lagmannsretten tilføyer at kunnskapsgrunnlaget er i 

stadig utvikling og forbedres hvert eneste år, med mer data og forbedring av metoder. 

Dette ligger i sakens natur i og med at det her er snakk om vurderinger basert på 

naturvitenskapelig forskning. Det skal likevel presiseres at det allerede i slutten av 2016 

ble oppnådd faglig enighet om at modellverktøy, sammen med overvåkningsdata, var egnet 

til å gjennomføre en vurdering av produksjonsområdene basert på påvirkning på villaks. 

Det ble vist til at det var en styrke å ha flere modeller som benyttes parallelt, da de ulike 

modellene har ulike styrker og svakheter og det ble anbefalt bruk av ekspertgruppe etter 

modell av ICES- systemet. Det vises til saksfremstillingen punkt 2.  

 

Lagmannsretten peker videre på at Even Søfteland forklarte at det er liten eller ingen 

sammenheng mellom lus i havbruk og bestandsutviklingen av villaks i PO4, og at vekst i 

villaksbestanden og vekst i havbruk går godt sammen. Søfteland ga i sin forklaring uttrykk 

for å være grunnleggende uenig i helt sentrale premisser for «trafikklyssystemet» som 

sådant. Lagmannsretten kan ikke se at hans synspunkter har bevismessig forankring, og 

finner det etter omstendighetene tilstrekkelig å vise til Torbjørn Forseth sin forklaring. Han 

er leder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (LRV). I meget korte trekk forklarte han 

at lakselus har bestandseffekt, at tilstandene i elvene i PO4 ikke er god og at lakselus er en 

stor del av årsaken til dette. Lagmannsretten legger denne faglige vurderingen til grunn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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c) Den konkrete vurderingen 

Innledningsvis bemerkes at lagmannsretten slutter seg til tingrettens redegjørelse i punkt 

4.7.3 og 4.7.4, som det vises til.   

 

Når det gjelder den konkrete vurderingen, tar lagmannsretten utgangspunkt i at 

ekspertgruppen og styringsgruppen har gjort sine vurderinger i henhold til mandatene for 

de respektive år, og at arbeidet er basert på de metoder som det er gitt anvisning på i 

forarbeidene. Det vises til redegjørelsen ovenfor, herunder også at ekspertgruppen og 

styringsgruppen har gjort vurderinger og avgitt rapporter siden 2016. Det minnes også om 

at ekspertgruppen og styringsgruppen har mottatt innspill fra oppdrettsnæringen som 

fortløpende har blitt vurdert. Etter lagmannsrettens vurdering har det formodningen mot 

seg at det skal hefte feil ved det faktiske grunnlaget for forskriften av betydning for dens 

gyldighet. Lagmannsretten ser det slik at de ankende parters faktiske anførsler på dette 

punkt, som er meget omfattende og detaljerte, ikke kan føre frem. Lagmannsretten finner 

det forøvrig ikke nødvendig for resultatet å gå inn på alle detaljer i de ankende parters 

argumentasjon, og finner det tilstrekkelig å se på enkelte punkter.     

 

Et sentralt tema under bevisførselen har vært spørsmålet om grenseverdiene for dødelighet,  

som er en viktig faktor i trafikklyssystemet. De ankende parter anfører at grenseverdiene 

som ekspertgruppen legger til grunn, er uriktige. Lagmannsretten kan ikke se at anførselen 

kan føre frem.    

 

Grenseverdiene er lagt til grunn i vurderingene av resultatene fra de ulike 

metodeverktøyene som ekspertgruppen benytter. Disse verdiene bygger som nevnt på 

«Forslag til førstegenerasjons målemetode for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn 

til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett 

på viltlevende laksefiskbestander», Taranger m. fl. 2012. Sammendraget i rapporten er 

inntatt i tingrettens dom på side 51 og gjentas her:     

 

En vurderer at laksesmolt vil ha høy sannsynlighet for dødelighet ved mer enn 0,3 lus/g, 

mens risikoen er lav under 0,1 lus/g. En kan derfor gi grove anslag for dødelighetsrisiko 

ved ulike smitteintensiteter på ulike andeler i populasjonen. Basert på dette er det foreslått 

en ny modell der en beregner den økte dødelighetsrisikoen for populasjonen som helhet - 

og vurderer denne som lav (grønn), moderat (gul) eller stor (rød) ved hhv. <10 %, 10- 30 % 

og >30 % økt dødelighetsrisiko grunnet lakselus. 

 

Samtlige av de sakkyndige vitnene som har uttalt seg om dette temaet, er samstemte i at 

det hefter usikkerhet ved disse grensene. Dette er blant annet kommet til uttrykk i 

ekspertgruppens første rapport for 2016. I 2019 ble temaet tatt opp på nytt, og det ble satt 

ned en gruppe til å se nærmere på problemstillingen. I ekspertgruppens rapport av 2019, på 

side 19, uttales om dette:  

 

Det ble av ekspertgruppen relativt tidlig påpekt at grenseverdiene bør gjennomgås og 

evalueres på nytt. Dette er både av hensyn til at den er meget avgjørende for estimatene av 
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lakselusindusert dødelighet og fordi ekspertgruppen har påpekt svakheter med metodikken 

for å komme fram til grenseverdiene. I appendiks XI har derfor et utvalg av ekspertgruppen 

(Ø.K., B.F. og F.N.) gått gjennom all tilgjengelig data (publisert og upublisert) og vurdert 

om det per dags dato er grunnlag for å endre på grenseverdiene. Gjennomgangen viser at to 

av de seks forsøkene som er gjennomgått har enten svært lave luseinfestasjoner, eller er 

designet med andre formål enn å studere fysiologi og dødelighet. Av de gjenværende 

støtter to av villfiskforsøkene opp om de tidligere forslåtte grenseverdiene i 

indikatorrapporten, mens ett foreslår høyere grenseverdier for dødelighet, men indikerte 

også tydelig veksttap på lavere infestasjoner. Forsøket med kultivert fisk indikerer 

fysiologiske målbare effekter omtrent som i indikatorrapporten, men lavere dødelighet. 

Etter en gjennomgang av disse forsøkene, og sammenholdt med tidligere forsøk, og vurdert 

opp mot usikkerheten i overføringsverdien fra karforsøk til naturen, konkluderer vi med at 

vi ikke har grunnlag for å endre grensene foreslått av Taranger mfl. (2012). Det anbefales 

videre forskning på sammenhengen mellom luseinfestasjon og effekter (vekst, atferd, 

dødelighet, fysiologi) på vill laksefisk, og da resultater fra karforsøk vanskelig kan 

overføres til naturen, anbefales videre forsøk også gjort i naturen. 

 

Det ble således konkludert med at det ikke er grunnlag for å endre grensene som var 

foreslått av Taranger mfl. i 2012. Det tilføyes at blant andre Ørjan Karlsen og Frank Nilsen 

har foretatt gjennomgang av kunnskap som er kommet til etter 2012 uten å finne grunnlag 

for å endre grenseverdiene. Deres rapport ble fremlagt for ekspertgruppen og 

styringsgruppen, som ikke fant grunnlag for å gjøre endring. Lagmannsretten viser videre 

til forklaringen til forskningsdirektør ved HI, Geir Lasse Taranger. Han forklarte blant 

annet om hvordan en skal forstå studier gjort i laboratorium og hvorfor studier med 100% 

dødelighet gir liten informasjon om dødelighetsgrensen i naturen. Han viste videre til at 

arbeidet med forslaget til grenseverdier i 2012 er basert på et omfattende forskningsarbeid 

før dette og som involverte flere fageksperter. Taranger har i sin forklaring for 

lagmannsretten vist til at det alltid vil hefte usikkerhet ved slike verdianslag, som er basert 

på analyser av modeller og observasjoner, men i 2012 ble det holdt fast ved den 

grenseverdi som er gjengitt foran, og som ifølge Taranger fortsatt etter hans faglige skjønn 

er den relevante verdien. Taranger har for lagmannsretten opprettholdt sine tidligere 

vurderinger og han har ikke, slik de ankende parter antydet i sin prosedyre, fraveket 

tidligere vurderinger.    

 

De ankende parters sakkyndige vitne, Solveig van Nes, har blant annet forklart seg om sine 

vurderinger av grenseverdiene for dødelighet. Hennes presentasjon har overskriften «faglig 

vurdering av underlag som legges til grunn for vurdering av effekt av lus på villfisk». Hun 

har ikke selv forsket på lakselus og dødelighetsgrense, men forklarte at hun har gjort en 

helhetlig vurdering av registreringer og andres publikasjoner. Hun har ikke selv publisert 

sine funn. I følge Solveig van Nes har Taranger mfl. 2012 misforstått. Hun har vist til 

forskning om at vill postsmolt på 15-25 gram overlevde infeksjon med en intensitet på opp 

mot 0,67 lus per gram, og forskning som peker i retning av en grense på 0,75. I følge 

Solveig van Nes er rett dødelighetsgrense mellom 0,5 og 1,0 lus per gram, all tilgjengelig 

forskning vurdert samlet. Hun påpekte også at det ikke er tilstrekkelig hensyntatt at 

lakselus dør og faller av laksen. Lagmannsretten legger til grunn, basert på forklaringer fra 

blant andre Frank Nilsen og Knut Vollset, at ekspertgruppen er kjent med den litteraturen 

Solveig van Nes viser til, og at dette materialet er hensyntatt. Lagmannsretten legger for 
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øvrig til grunn at Taranger mfl 2012 var kjent med innholdet i Wagner artikkelen. 

Lagmannsretten viser videre til at flere av ekspertgruppens medlemmer har lang erfaring 

med lab. forsøk på lakselus, noe Solveig van Nes ikke har. Som allerede påpekt, er det 

usikkerhet knyttet til dødelighetsgrensen, og dette er hensyntatt i ekspertgruppens 

vurderinger.  

 

Lagmannsretten konkluderer med at det ikke er fremkommet noe under bevisførselen på 

dette punkt som på avgjørende måte rokker ved ekspertgruppens faglige vurdering hva 

angår dødelighetsgrensen.  

 

Lagmannsretten vil i det følgende forholdsvis kort kommenterer noen av de ankende 

parters ytterligere innvendinger til de faktiske forutsetninger for ekspertgruppens 

vurderinger.  

 

De ankende parter har opprettholdt anførselen om at antall lus i PO4 har gått ned år for år 

fra 2012, at «bidrag» fra oppdrett i PO4 blir mindre år for år grunnet lusebekjempelse og at 

2019 ikke var et «versteår». Lagmannsretten er ikke enig i dette, og legger til grunn at det  

gradvis har skjedd en forverring fra 2012 til 2019. Det vises til at oppdretternes egne 

innrapporterte lusetall og vanntemperatur på lokalitetene viser et annet bilde i den kritiske 

perioden (april, mai, juni) da laksesmolt vandrer ut. Det vises videre til analysene etter 

anvendelse av HI sin smittemodell.  

 

De ankende parter har også vist til at ekspertgruppen ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt 

usikkerhet knyttet til når smolten vandrer ut fra elevene. Det er på det rene at kortere 

utvandringstid, tilsier kortere tid for smolten til å bli eksponert for lakselus i fjorden. De 

ankende parter har anført at ekspertgruppen har lagt til grunn for sein utvandring og for 

lang vandringsperiode, slik at smittepresset blir overestimert i modellene. Lagmannsretten 

finner som tingretten, at det ikke er sannsynliggjort at upresise utvandringstidspunkt utgjør 

en feil i det faktiske grunnlaget for forskriften. Lagmannsretten peker på at det er enighet 

om at alle generelle beskrivelser av utvandring aldri vil vise en 100% reell utvandring. 

Målet for ekspertgruppen er å ha en modell som i tilstrekkelig stor grad beskriver en 

utvandring som kan benyttes i vurderingen. Slik lagmannsretten vurderer det, har 

ekspertgruppen gjort årlige vurderinger av om utvandringsforløpet var tidlig eller sent, 

basert på observasjonsdata. Lagmannsretten legger videre til grunn at ekspertgruppen er 

innforstått med usikkerhet som hefter ved utvandringsmønsteret, og at dette er hensyntatt i 

den helhetlige vurderingen. Det vises ellers til tingrettens begrunnelse i dommen på side 

56. Lagmannsretten kan for øvrig ikke se at VI sin oppdaterte modell, som bruker en noe 

annen funksjon for spredning og som gir litt kortere maksimal spredning, tilsier at 

ekspertgruppen har basert sine vurderinger og konklusjoner på feilaktig faktisk grunnlag. 

Lagmannsretten legger til grunn at dette betyr veldig lite for dødelighetsestimatene. 

Lagmannsretten kan heller ikke se at det hefter feil ved ekspertgruppens forutsetninger hva 

angår det såkalte «kopepodittvinduet». Det legges videre til grunn at modellene hensyntar 

øvrige faktorer av betydning for utvandringsmønsteret.   
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De ankende parter har med henvisning til publisert rapport fra Bjarne Gjerde (Nofima) og 

Peder Jansen (Inaq) anført at de ulike modellene ikke bare er usikre, men også gir et dårlig 

grunnlag for å mene noe om smittepress og påslag. Lagmannsretten forstår det slik at 

Gjerde/Jansen i 2021 publiserte en artikkel i ICES Journal of Marine Science, som 

kommentar til artikkel av Johnsen, Karlsen m.fl. Lagmannsretten forstår det videre slik at 

Jansen/Gjerde hadde vesentlige innvendinger til HI sin smoltmodell. HI har publisert 

tilsvar til kritikken. Det tilføyes at Peder Jansen har vært med på å utvikle VI sin modell, 

og han var medlem av ekspertgruppen inntil 2018. De ankende parter argumenterer for at 

VI sin modell, som viser lav påvirkning i 2019, er den mest riktige.  

 

Kortversjonen av Jansen/Gjerde sin kritikk er at HI modellen systematisk og grovt 

overestimerer dødelighet sammenlignet med observerte nivåer. I HI sin smoltmodell blir 

konsentrasjonen av kopepoditter kalibrert mot observert lusepåslag på vill laksesmolt som 

fanges med trål. I tilsvaret fra HI ble det vist til at Jansen/Gjerde ikke har hensyntatt videre 

vandring etter trålpunktet på riktig måte. Dette ble utdypet av Ørjan Karlsen i hans 

sakkyndige vitneforklaring. Han har ledet overvåkningsprogrammet NALO siden 2015 og 

har deltatt fysisk i innhenting av dataene. Lagmannsretten legger til grunn at Ørjan Karlsen 

er den av de sakkyndige vitnene som har best kjennskap til de metodene som er benyttet, 

resultatene og tolkningen av disse. Lagmannsretten konstaterer at det foreligger faglig 

uenighet på dette punkt. Bevissituasjonen tilsier imidlertid ikke at det er grunnlag for å 

konkludere med at HI modellen overestimerer dødelighet.  

 

Det skal også nevnes at Bjarne Gjerde har forklart seg om predikasjon for lusetetthet. Slik 

lagmannsretten forstår det, har Bjarne Gjerde engasjert seg i saken med grunnlag i et 

anonymt tips om en artikkel av Myksvoll m.fl, og ikke med grunnlag i et konkret mandat 

fra de ankende parter. I følge Bjarne Gjerde har han arbeidet på privat basis med temaet og 

foretatt en re-analysering av data i Myksvoll m.fl. 2018. Etter det lagmannsretten forstår, 

har Gjerde sett på en annen rapport fra Myksvoll enn den ekspertgruppen viser til i sin 

vedleggsliste. Lagmannsretten kan ikke se at Gjerde sin forklaring kan tillegges vekt av 

betydning.      

 

Lagmannsretten konkluderer etter dette med at de ankende parter ikke kan gis medhold i at 

forskriften bygger på uriktig faktagrunnlag. Lagmannsretten har vurdert de ankende parters 

anførsler i relasjon til evalueringskomiteens rapport, men kan ikke se at det er grunnlag for 

oppfatningen om at komiteens påpekninger i stor grad sammenfaller med de ankende 

parters innsigelser hva angår det faktiske grunnlaget for ekspertgruppens rapport. 

Evalueringskomiteen fikk i oppdrag å evaluere det vitenskapelige grunnlaget for 

trafikklyssystemet. Lagmannsretten oppfatter det slik at komiteen ikke har vesentlige 

innvendinger til anvendte metoder og ekspertgruppens faglige vurderinger. Det 

fremkommer noen anbefalinger om forbedringer, men lagmannsretten kan ikke se at dette 

rokker ved konklusjonen ovenfor.   

 

V  Forholdet til forvaltningsloven og de ulovfestede regler om myndighetsmisbruk  
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Under dette punktet behandles spørsmålet om vedtaket skulle vært behandlet etter reglene 

for enkeltvedtak, om det foreligger brudd på saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 

37 og om det foreligger myndighetsmisbruk. De ankende parter anfører at disse 

påstandsgrunnlagene hver for seg skal lede til ugyldighet. Lagmannsretten er ikke enig i 

dette, og det vises særlig til at problemstillingene dels har vært tatt opp og vurdert i 

forarbeidene, og at det ikke er fremkommet noe under ankeforhandlingen som gir grunnlag 

for å fravike lovgivers overveielser og konklusjoner.  

 

Lagmannsretten behandler først spørsmålet om vedtaket skulle vært behandlet etter reglene 

for enkeltvedtak  

 

De ankende parter anfører at kapasitetsjustereringsforskriften i realiteten må anses som 25 

enkeltvedtak, jf forvaltningsloven § 2 b), og at dette innebærer at saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven kapittel IV skulle vært fulgt, jf § 16 om forhåndsvarsling og § 17 om 

utredningsplikt. Det er vist til at vedtaket rammer en avgrenset krets med identifiserte 

virksomheter, er bestemmende for deres individuelle rettigheter og plikter, og utgjør i 

realiteten en omgjøring av tidligere enkeltvedtak (konsesjonen). Det er særlig fremhevet at 

hver av oppdrettene blir sterkt berørt av vedtaket. Subsidiært anføres at det foreligger tvil 

om hvorvidt vedtaket er et enkeltvedtak eller forskrift, slik at saksbehandlingsreglene for 

enkeltvedtak må komme til anvendelse per analogi.   

 

Når det gjelder utgangspunktet for vurderingen av om vedtaket er å anse som et 

enkeltvedtak eller en forskrift, vises til Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett (11. utgave, 2018) 

side 264:  

 

Som utgangspunkt er det avgjørende hvordan vedtaket er formulert . Hvis adressaten er 

individualisert, må det anses som et enkeltvedtak selv om de er mange. En reguleringsplan er 

f.eks et enkeltvedtak selv om den angår et stort antatt grunneiere: grunneierne er jo 

individualisert indirekte ved at det er angitt hvilke arealer det er gitt bestemmelser om. Hvis 

et vedtak er gitt en generell form må det derimot anse som en forskrift selv om det faktisk 

bare får anvendelse på f.eks produsenter av et vareslag som bare produseres av noen få.  

 

Lagmannsretten legger dette til grunn for den videre vurdering. I dette tilfellet er vedtaket 

gitt en generell form, og det vises til gjengivelsen av forskriften innledningsvis. Det er 

likevel på det rene at innehaverne av tillatelser i produksjonsområde 4, som rammes av 

nedtrekket, er lett identifiserbare. Det er også slik at det er mange tillatelser som rammes, 

men ikke et ubestemt antall. I forvaltningsloven § 2 bokstav b) er et enkeltvedtak et vedtak 

som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Lagmannsretten 

finner at denne definisjonen for så vidt er dekkende for realiteten i det vedtak denne saken 

gjelder. Det vises videre til at vedtaket innebærer begrensninger i utnyttelsen av en tildelt 

tillatelse som potensielt vil kunne få stor betydning for den som rammes. Dette kan tilsi at 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i utgangspunktet kunne vært benyttet. Dette er 

regler som blant annet gjelder krav til forhåndsvarsling, partsinnsyn og klageadgang. 
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Reglene inneholder viktige rettsikkerhetsgarantier, og er strengere enn det som følger av 

saksbehandlingsreglene for forskrifter.  

 

På den annen side er saksbehandlingsreglene for disse to vedtakstypene på visse punkter 

sammenfallende. Dette gjelder reglene om forhåndsvarsling og plikt til å utrede saken, jf 

forvaltningsloven § 16 og § 17 for enkeltvedtak og § 37 for forskrifter. Lagmannsretten går 

ikke nærmere inn på enkeltheter her. Lagmannsretten legger til grunn at den nærmere 

vurdering vil bero på om lovgiver har vurdert valg av vedtakstype, hvilke kriterier eller 

vilkår vedtaket skal baseres på, herunder om vurderingen i forhold til de som rammes av 

vedtaket er sammenfallende, og ikke basert på individuelle forhold.      

 

I dette tilfellet er vedtaket gitt i forskriftsform, med hjemmel i akvakulturloven § 9 tredje 

ledd. I denne bestemmelsen er det klart angitt at kapasitetsjustering skal skje i forskrifts 

form. I forarbeidene til endring i akvakulturloven § 9, Prop. 95L, er det i punkt 3.2 blant 

annet drøftet om lovgrunnlaget for nedjustering forutsatte at justeringen ble gjennomført 

som enkeltvedtak eller forskrift. I punkt 5.5 er det redegjort nærmere for lovforslaget om at 

reguleringen skal skje gjennom forskrift. Det er blant annet pekt på at vedtak etter 

lovforslaget ikke vil bero på konkrete og individuelle vurderinger av om innehavere av 

tillatelser i området skal reguleres. Det er videre vist til at en forskrift om nedjustering vil 

kunne få betydning for ny innehaver av tillatelse, ref at slike tillatelser kan overføres, og at 

høringsforslaget således innebærer at en nedjustering vil gjelde «et ubestemt antall eller en 

ubestemt krets av personer». Lagmannsretten er for så vidt ikke uenig i dette, men peker 

likevel på at vedtaket gjelder for en relativ stor krets av rettssubjekter som er 

identifiserbare. At en tillatelse kan overføres endrer ikke på dette.  

 

Lagmannsretten legger avgjørende vekt på at trafikklyssystemet legger opp til at 

kapasitetsjustering for alle tillatelser i røde områder skal skje etter generelle og objektive 

kriterier hjemlet i produksjonsområdeforskriften, og at det ikke er rom for å vektlegge 

individuelle hensyn i nødvendighetsvurderingen. Lagmannsretten mener derfor at det var 

riktig å følge reglene for vedtakelse av forskrifter. De ankende parters henvising til 

uttalelser i forarbeidene om oppdretternes rettsikkerhet endrer ikke på dette. Det fremgår 

for øvrig av forarbeidene at valg av vedtaksform ble grundig vurdert, og at det ikke var 

noen uenighet om at nedjustering skulle skje i forskrift. Det vises i den forbindelse til 

uttalelsen i Innst 350 L (2018-2019) side 3, med henvisning til prinsippet bak 

trafikklyssystemet, som Stortinget sluttet seg til:  

 

«nemlig at det er næringens samlede påvirkning på miljøet som skal styre 

produksjonskapasiteten. Nedtrekk av produksjonskapasitet gjennom enkeltvedtak, 

der forvaltningen foretar en konkret vurdering av om et slikt inngrep er 

forholdsmessig overfor den enkelte innehaver av tillatelse, vil derfor være i strid med 

dette prinsippet». 

 

Denne henvisningen til «systemet» og at en konkret vurdering i forhold den enkelte, vil 

«være i strid med dette prinsippet», er etter lagmannsrettens vurdering avgjørende. 
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Lagmannsretten ser det videre slik at gjennomføring i forskrifts form ivaretar 

tillatelsesinnehavernes rettsikkerhet på en tilstrekkelig måte gjennom reglene om 

utredningsplikt og krav til høring, supplert med offentlighetslovens regler om 

dokumentinnsyn. Det vises i den sammenheng til proposisjonen side 28 der det ble tatt 

stilling til om de ankende parter kunne ha et krav på at saksbehandlingsreglene for 

enkeltvedtak ble fulgt: 

 

De viktigste partsrettighetene, som rett til forhåndsvarsel, underretning, dokumentinnsyn, 

begrunnelse og klage gjelder bare når det treffes enkeltvedtak. Departementet påpekte at 

forvaltningsloven er en «minimumslov» og partsrettighetene som fremkommer i lovens 

kapitler IV-VI kan gis til innehavere av akvakulturtillatelser i et produksjonsområde. 

Forskjellen er at de ikke kan kreve det, men dette betyr ikke at de vil være dårlig stilt. 

Reglene om dokumentinnsyn i offentlighetsloven kan til en viss grad sikre innsynsrett. 

Forskrifter om nedjustering av produksjonskapasitet vil sendes på alminnelig høring, og i 

høringsrunden vil innehavere av tillatelser i det aktuelle området kunne uttale seg. Høringer 

har lengre frister for innspill enn forhåndsvarsel og klage på enkeltvedtak. Høringer gir 

dermed god anledning for berørte til å ytre seg. Dessuten sørger høringer for at andre 

interessenter får kunnskap om at det skal tas en beslutning, med tilhørende anledning til å 

ytre seg. Det bidrar til at saken opplyses, og til legitimiteten av avgjørelsene som treffes. 

Det vil igjen kunne komme innehaverne av akvakulturtillatelsene til gode. 

 

Lagmannsretten legger etter dette til grunn at lovens ordlyd gir anvisning på at vedtaket 

skal treffes i forskrifts form, og at valg av vedtakstype er grundig vurdert og begrunnet i 

forarbeidende, herunder er forholdet til rettsikkerhet vurdert. Det vises videre til at 

vedtaket gjelder midlertidig regulering av et større avgrenset geografisk området av hensyn 

til miljøet, og uten at det skal foretas individuelle vurderinger. Etter lagmannsrettens 

vurdering må det som her er sagt tillegges avgjørende betydning. Lagmannsrettens slutter 

seg for øvrig til tingrettens vurdering i dommen på side 36.  

 

Lagmannsretten er innforstått med at det i noen tilfeller kan være slik at reglene for 

enkeltvedtak bør følges, selv om man står overfor en forskrift. Det vises til Hans Petter 

Graver, Alminnelig forvaltningsrett (5. utgave) side 540. I følge forfatteren kan dette 

særlig gjelde der det må skje en «konkret og individuell vurdering av forholdende til den 

eller de personer som forskriften vil ha reell betydning for», og der man «står overfor et 

grense - eller tvilstilfelle». Lagmannsretten finner ikke at noen av disse alternativene er 

aktuelle i dette tilfellet, og det vises for så vidt til det foranstående.  

Lagmannsretten går over til å se nærmere på om det er begått saksbehandlingsfeil, jf 

forvaltningsloven § 37, og behandler først spørsmålet om det foreligger brudd på 

utredningsplikten i forvaltningsloven § 37 første ledd.  

  

Det følger av denne bestemmelsen at forvaltningen «skal påse at saken er så  

godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Tilsvarende regel gjelder ved enkeltvedtak, jf  

forvaltningsloven § 17. Disse prosessuelle reglene er, som påpekt av tingretten,  

en kodifisering av det alminnelige prinsippet om at forvaltningen har et selvstendig ansvar  

for sakens opplysning før vedtak treffes. Lagmannsretten legger til grunn at lovens  
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formulering «så godt opplyst som mulig» ikke er helt dekkende for forvaltningens faktiske  

utredningsplikt etter gjeldende rett. Plikten går ikke så langt som til hva som er praktisk  

mulig saksutredning, men den må være tilstrekkelig til å kunne avgjøre saken på en  

forsvarlig måte. Kravet til utredning må imidlertid fastlegges konkret i det enkelte tilfellet.  

Det er også sikker rett at det skal mye til for å sette en forskrift til side på grunn av  

manglende utredning, jf Eckhoff/Smith (2018) s. 329, hvor det fremgår at dersom  

forskriften «er vedtatt av kompetent myndighet og innholdsmessig i orden, er det heller 

ikke så lett å tenke seg den kjent ugyldig med den begrunnelse at saken er dårlig opplyst».  

Det rettslige utgangspunktet er imidlertid at en forskrift kan bli kjent ugyldig på grunn av  

saksbehandlingsfeil, jf Rt-1993-420.  

 

Forvaltningsloven gir liten veiledning om hva utredningsplikten innebærer. 

Lagmannsrettens oppfatter de ankende parters anførselen på dette punkt slik at det gjøres 

gjeldende at departementets anbefaling til den politiske ledelsen i notat av 28. november 

2019 dels bygger på feile faktiske forutsetninger, dels at det er forhold av betydning for 

vedtaket som ikke ble tilstrekkelig belyst under saksforberedelsen. De ankende parter 

anfører konkret at departementet så bort fra signaler fra ekspertgruppen som tilsa at man 

per 2019 ikke kunne levere på forutsetningen. Lagmannsretten legger til grunn at 

ekspertgruppen ikke på noe tidspunkt har gitt signaler om at de ikke kunne oppfylle sitt 

mandat. De ankende parter har videre anført at departementet så bort fra styringsgruppens 

anbefaling om ekstern vurdering i 2017. Til dette bemerkes at en ekstern vurdering av 

trafikklyssystemet neppe kan sies å omfattes av forvaltningens utredningsplikt, det vil si 

utredningen før vedtaket ble truffet. Lagmannsretten ser det uansett slik at 

styringsgruppens anbefaling om «en uavhengig viteskaplig vurdering av det vitenskapelige 

arbeid som ligger til grunn for ekspertgruppens rapport» ikke anga når slik vurdering burde 

gjøres. Departementet fulgte uansett anbefalingen og tilkjennega at en ekstern evaluering 

tidligst burde gjøres etter at rådene var gitt i 2019, jf departementets mandat til 

styringsgruppen i 2018. Denne beslutningen utgjør etter lagmannsrettens vurdering ikke 

noe brudd på utredningsplikten. Lagmannsretten ser det for øvrig slik at de øvrige 

anførslene vedrørende utredningsplikten først og fremst relaterer seg til uenighet om 

konkrete vurderinger og anbefalinger, og gjelder etter lagmannsrettens syn detaljer i 

beslutningsgrunnlaget som klart nok ikke kan føre til ugyldighet.  

 

De anken parter har anført at departementet ikke har holdt seg innenfor de pliktige 

retningslinjene for skjønnsutøvelsen ved at de samfunnsøkonomiske konsekvensene av 

vedtaket og alternativer til nedtrekk, er mangelfullt utredet. Dette er problemstillinger som 

antas å være i kjerneområdet for utredningsplikten i et tilfellet som dette, der vedtaket 

griper direkte inn i produksjonen i en stor og betydningsfull næring. Lagmannsretten viser 

til at departementet v/Fiskeri- og havbruksavdelingen i sitt notat til statsråden av 28. 

november 2019 side 18 foretok en samfunnsøkonomisk vurdering for de berørte 

produksjonsområdene, og denne vurderingen bygget på tilgjengelige data om 

verdiskapning og sysselsetting. Etter lagmannsrettens vurdering er dette tilstrekkelig for 
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formålet, og i alle fall ikke i strid med utredningsplikten. Lagmannsretten er således enig 

med tingretten i at departementet ikke hadde plikt til å foreta grundigere utredning av de 

samfunnsøkonomiske konsekvensene av nedtrekk, tilsvarende de beregninger prof. Ragnar 

Tveterås har foretatt på vegne av de ankende parter. Det skal for øvrig tilføyes at Tveterås i 

sin forklaring for lagmannsretten ga uttrykk for at departementet «har gjort en skikkelig 

jobb», med henvisning til punkt 4.1 i nevnte notat.  

 

Når det gjelder spørsmål om det er foretatt vurdering andre og mindre inngripende tiltak, 

det vil si alternativ til 6% nedtrekk i produksjonen, vises til at dette ble vurdert av 

departementet i notatet til den politiske ledelsen. Det ble uttalt:  

 

Videre er det vår vurdering at det ikke er andre og mindre inngripende tiltak som kan 

implementeres på kort eller mellomlang sikt, og som vil være like effektive. De tiltak som 

kan settes inn på lokalitetsnivå etter akvakulturloven er allerede tatt i bruk. En reduksjon i 

lusegrensen på nåværende stadium er ikke vurdert å være forsvarlig, gitt resistensutviklingen 

mot eksisterende legemidler og utfordringer med ikke-medikamentelle metoder [..] Dersom 

dagens reguleringer på lokalitetsnivå hadde vært effektive nok, skulle ingen av 

produksjonsområdene blitt vurdert til å ha høy lakselusindusert dødelighet for villfisken.  

 

Lagmannsretten viser videre til at oppdretternes forslag i denne saken ble vurdert av 

styringsgruppen og departementet etter at forskriften var vedtatt. Forslaget, som ble sendt 

inn av PO3/PO4 ved Even Søfteland den 20. mars 2020, gikk ut på å redusere 

produksjonskapasiteten med 12% i perioden 1. april 2021-1. august 2021, og øke 

produksjonen tilsvarende i perioden 1. august 2021-1.april 2022. Departementet ba 

Styringsgruppen om å utrede forslaget, og Styringsgruppen opprettet en gruppe som avla 

rapport om konsekvensene av forslaget den 31. oktober 2020. Det ble i korte trekk 

konkludert med at forslaget ikke ville styrke forholdene for sjøørret og laks, men med stor 

sikkerhet medføre økt negativ belastning. Forslaget fra oppdretterne ble ikke ytterligere 

fulgt opp av departementet. Lagmannsretten kan ikke se at det er tilstrekkelige 

holdepunkter i bevisførselen for å fravike denne faglige vurderingen.  

 

Etter lagmannsrettens vurdering har departementet forholdt seg til de pliktige 

retningslinjene for skjønnsutøvelsen. Lagmannsretten konkluderer etter dette med at det 

ikke foreligger brudd på forvaltningsloven § 37 første ledd.  

     

Lagmannsretten går etter dette over til å se nærmere på om det foreligger brudd på 

forvaltningens plikt til å gi anledning til høring, jf forvaltningsloven § 37 andre og 

påfølgende ledd. 

 

Innledningsvis under dette punktet, og på det generelle plan, finner lagmannsretten grunn 

til å påpeke at systemet med fargelegging av produksjonsområder har vært diskutert og 

utredet i lang tid, og i realiteten i alle fall tilbake til 2009. Systemet ble utpenslet mer 

konkret i Havbruksmeldingen i 2015, og de konkrete naturfaglige vurderingene ble 

innledet med arbeidsgruppemøtet i slutten av 2016. På det overordnede plan er det tale om 

en lang og meget grundig prosess, og med bruk av eksterne sakkyndige rådgivende utvalg. 
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Vedtaket er basert på et omfattende faglig grunnlag der all tilgjengelig kunnskap om 

lakselus er vurdert. Vedtaket er konkret forankret i en rekke rapporter utarbeidet av 

personer med høy faglig kompetanse på lakselus og villaks. Arbeidet til ekspertgruppen er 

kvalitetssikret av en styringsgruppe bestående av representanter for de ledende 

kunnskapsinstitusjonene på dette feltet. Lagmannsretten legger til grunn at denne modellen 

er i samsvar med den modellen som Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) arbeider 

etter i sin kvoterådgivning til medlemslandene. Det vises videre til at oppdrettsnæringen 

har vært involvert i denne prosessen, blant annet ved å gi innspill til ekspertgruppens 

arbeid, gjennom deltagelse på dialogmøter og innsendelse av egne vurderinger, i tillegg til 

å gi høringsuttalelser til stortingsmeldinger og forslag til kapasitetsjusteringsforskriften. 

Lagmannsretten ser det slik at utredningen i forkant av vedtaket har vært omfattende og 

grundig.   

 

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at et forvaltningsorgan som hovedregel har plikt til å 

foreta høring før en forskrift blir fastsatt, endret eller opphevd. Det er opp til 

forvaltningsorganet selv å bestemme hvordan høring skal skje og å sette frist for uttale. 

Dette betyr at det er forvaltningsorganet som avgjør på hvilket stadium av saken høring 

skal skje. Forvaltningsloven har ikke regler om hva høringsvarselet skal inneholde, og da 

heller ikke regler som oppstiller krav om høring av det faktiske grunnlaget, eventuelt om 

og når slikt materiale skal gjøres tilgjengelig. Utgangspunktet må være at det skal gis nok 

informasjon til at vedkommende som skal uttale seg får muligheten til å ivareta sine 

interesser i saken. Med henvisning til Woxholth «Forvaltningsrett med kommentarer», side 

619, legger lagmannsretten til grunn at «det er selve avgjørelsen om at visse regler skal 

gjelde som er vedtaket og dermed forskriften i lovens mening».  

 

Som nevnt innledningsvis, ble forhåndsvarsling gjennomført ved at forslag til forskrift ble 

sendt på høring den 11. oktober 2019, med frist for uttale til 29. november 2019. I 

høringsbrevet ble det angitt at høringen gjaldt hvordan nedtrekk skulle gjennomføres, ikke 

om eller hvor det skulle kunne foretas reduksjon i produksjonskapasiteten. Forskriften er 

generell og angir blant annet dens virkeområde og størrelsen på et eventuelt nedtrekk. 

Forskriften ble sendt på såkalt teknisk høring, det vil si uten å være ferdig utfylt og kun 

med angivelse av hvordan nedreguleringen skulle gjennomføres.  

 

Det springende punkt er betydningen av at høringsinstansene ikke ble forhåndsvarslet om 

hvilke farge de ulike produksjonsområdene ville få, og heller ikke innen høringsfristens 

utløp fikk fremlagt de rapportene som lå til grunn for den senere fargeleggingen. På dette 

tidspunktet var det ikke avgjort hvilke farge de ulike produksjonsområdene ville få, idet 

ekspertgruppens vurdering ikke var ferdigstilt. Den forelå imidlertid før høringsfristens 

utløp. Den 8. november 2019 sendte styringsgruppen utkast til ekspertrapport for 2019 til 

departementet. Den endelige rapporten med vedlegg ble oversendt den 17. november 2019 

med styringsgruppens råd. Som nevnt innledningsvis ble forskriften offentliggjort den 4. 

februar 2019 i en pressemelding. Vedlagt denne fulgte blant annet kart over 

fargeleggingen, råd fra styringsgruppen og ekspertgruppens rapporter for 2018 og 2019. 

Dette innebærer at oppdretterne fikk innsyn i det konkrete beslutningsgrunnlaget før 
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iverksettelsen av nedtrekk, som var seks måneder etter vedtagelsen av forskriften. 

Oppdretterne har gitt uttalelse både innen høringsfristen og etter vedtagelse av forskriften.       

 

Når det gjelder den konkrete vurderingen, minner lagmannsretten om at det i 

Havbruksmeldingen er det lagt til grunn at «næringen vil vite hvilke kriterier som må være 

oppfylt for at vekst skal kunne vurderes, og hvor ofte vekst vurderes. Det gir forutsigbarhet. 

Miljømessig bærekraft sikres ved miljøindikatorer som styrer vekstvurderingene. 

Usikkerheten for næringen ligger i om et område klarer å oppfylle kriteriene som legges til 

grunn». I Innst. 350L side 3 uttalte et flertall i næringskomiteen:   

 

«lovendringen ikke innebærer endringer i gjeldende rett, noe som reduserer betenkeligheten 

med en kort høringsfrist. Samtidig vil fremtidig nedtrekk i kapasitet bli gjennomført gjennom 

forskrift som er gjenstand for alminnelig høring. Det gis innsyn i det faglige grunnlaget som 

beslutningene om nedtrekk hviler på, og gyldigheten av forskriften kan prøves for 

domstolene».  

 

Det vises videre til sitatet som er inntatt ovenfor fra proposisjonen side 28 (Prop.95L), 

under punkt 5.5 om regulering gjennom forskrift. Lagmannsretten finner det mest 

nærliggende at disse uttalelsene i forarbeidene, som er basert på at vedtaket skulle gis i 

forskriftsform, henspeiler på innsynsretten etter offentlighetsloven, og ikke som et direktiv 

om at ekspertgruppens vurdering og styringsgruppens råd skulle på høring.  

Uttalelsene må uansett forstås slik at det ble forutsatt at de berørte kunne gis innsyn i det 

faglige grunnlaget, og som utgjør det sentrale faktiske grunnlaget for departementets 

vedtak. Det ville ikke vært feil å gi innsyn i dette materialet før vedtaket ble truffet.  

 

Lagmannsretten ser det uansett slik at det ikke er tale om en eventuell feil som det er grunn 

til å regne med kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf forvaltningsloven § 41, 

som gis analogisk anvendelse på forskrifter. Det vises først til at PO3/4 

Kunnskapsinkubator ga høringsuttalelse i brev av 29. november 2019. Fra 

høringsuttalelsen gjengis følgende:  

 

NFD har valgt å gjennomføre et evt. nedtrekk av produksjonskapasitet (for de 

produksjonsområder dette gjelder) i forskrifts form. Det høringsutkast som er sendt ut 

mangler imidlertid et vesentlig element; nemlig en angivelse av hvilke produksjonsområder 

som er definert med uakseptabel miljøtilstand og som dermed omfattes av forskriften. Det 

sier seg selv at den faglige og rettslige vurderingen av om miljøtilstanden er uakseptabel er 

av stor interesse for næringsaktørene. Næringsaktørene har behov for å gi innspill til disse 

vurderingene gjennom en kontradiktorisk og saklig saksbehandling. 

 ---  

 --- 

Vi gjør for god ordens skyld klart at våre medlemsbedrifter ikke anser vilkåret "uakseptabel 

miljøpåvirkning" for å være oppfylt. Vi viser her til tidligere korrespondanse vedrørende 

usikkerheten i det faktagrunnlag et vedtak vil baseres på, samt nyere forskningsrapporter 

vedrørende situasjonen for villaksen og sjøørreten i våre områder. I brev av 12. september 

2017 inngav vi en omfattende kommentar til det faglige arbeidet ekspertutvalget den gang 

hadde gjort. I 2017 ble forskningsprosjektet Salmon Tracking 2020 etablert, og foreløpige 

resultater fra dette arbeidet (samt arbeidet bl.a. gjennom KLAFF-prosjektet, LEVA-Sogn, 
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KUSTUS og Vossolauget i P04) har vist at det er stor avstand mellom "etablert" og "faktisk" 

kunnskapsnivå. Arbeidet fra de ulike prosjektene er utad presentert bl.a. i 2018 og 2019. Vi 

legger til grunn at dokumentasjonen fra forskningsprosjektene i P03 og P04 vil bli 

gjennomgått i saksbehandlingen, og at det vil framkomme av beslutningsgrunnlaget hvordan 

denne dokumentasjonen er vurdert. Det vil allikevel være stort behov for kontradiksjon 

knyttet til de vurderinger myndighetene gjør av den faglige dokumentasjon som er 

presentert. 

 

I høringsuttalelsen ble det blant annet klart tilkjennegitt at oppdretterne ikke var enige i at 

miljøsituasjonen i de to produksjonsområdene ble vurdert som uakseptabel og at det derfor 

ikke var grunnlag for en beslutning om redusert produksjonskapasitet. Det ble således gitt 

en begrunnet innvending til en slik beslutning, med henvisning til tidligere korrespondanse 

og kommentarer til ekspertgruppens rapport av 2017, og også med henvisning til 

forskningsprosjekter. Høringsuttalelsen gikk således vesentlig lengre enn det 

høringsnotatet inviterte til. Oppdretterne var for øvrig kjent med ekspertgruppens rapport 

for 2017 og 2018. Oppdretternes innvendinger i høringsuttalelsen var formidlet til 

departementet tidligere, og etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at disse 

innspillene ble vurdert helt frem til vedtakstidspunktet. Etter lagmannsrettens vurdering er 

det ikke holdepunkter for at eventuell feil relatert til når oppdretterne fikk innsyn i det 

faktiske grunnlaget for forskriften, har hatt innvirkning på vedtaket, i den forstand at den 

politiske ledelsen i departementet ville handlet annerledes dersom den eventuelle feilen 

tenkes bort.                         

 

Lagmannsretten konkluderer etter dette med at det ikke foreligger ugyldighet som følge av 

brudd på forvaltningsloven § 37 andre og påfølgende ledd. 

Spørsmålet er etter dette om vedtaket likevel er ugyldig som følge av  

myndighetsmisbruk.  

 

Læren om myndighetsmisbruk er betegnelsen på ulovfestede regler om at  

forvaltningsvedtak kan kjennes ugyldig dersom forvaltningen ved sin  

skjønnsutøvelse har tatt utenforliggende hensyn, foretatt usaklig forskjellsbehandling eller  

utvist vilkårlig skjønnsutøvelse. Dette er et forhold som domstolene kan prøve fullt ut ved  

enkeltvedtak. I NOU 2019:5 Ny forvaltningslov foreslår utvalget å lovfeste  

myndighetsmisbrukslæren, men kun for enkeltvedtak. Det fremgår av utredningen på side  

598 at lovfestingen ikke er ment å innebære noen realitetsendring. Det synes ikke å  

foreligge rettspraksis på at myndighetsmisbrukslæren har vært anvendt til å kjenne  

forskrifter ugyldige. Lagmannsretten utelukker ikke at læren om myndighetsmisbruk kan 

komme til anvendelse for forskrifter, men antar at dette i høyden kan være aktuelt for  

unntakstilfeller hvor reglene for enkeltvedtak bør følges, noe lagmannsretten har  

konkludert med ikke er aktuelt i denne saken. Lagmannsretten tar ikke endelig stilling til  

domstolenes kompetanse på dette punkt, da det uansett finnes klart at de grunnlag de  

ankende parter har gjort gjeldende ikke kan føre frem.  

 

Når det gjelder anførselen om utenforliggende hensyn, vises det til lagmannsrettens  
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bemerkninger om dette under punkt III. Som der nevnt finner lagmannsretten det klart at 

departementet i sine anbefalinger til den politiske ledelsen ikke har vektlagt  

utenforliggende hensyn. Lagmannsretten kan ellers slutte seg til tingrettens vurdering på  

dette punkt, og det vises til tingrettens premisser i dommen på side 29-30. Det er etter  

lagmannsrettens vurdering heller ikke sannsynliggjort forhold som tilsier at vedtaket er  

vilkårlig eller klart urimelig. Lagmannsrettens tiltrer tingrettens begrunnelse også på dette 

punkt, og det vises til tingrettens premisser i dommen på side 31- 32. Lagmannsretten ser  

det videre slik at det ikke er holdepunkter for at det foreligger usaklig forskjellbehandling  

mellom PO3 og PO4. De faktiske forhold her er at styringsgruppen anbefalte at både PO3  

og PO4 skulle farges rødt, og departementet fulgte dette rådet i sin anbefaling til den  

politiske ledelsen. Det ble besluttet at PO3 ikke skulle farges rødt. Lagmannsretten legger  

til grunn at beslutningen var saklig begrunnet i de hensyn som trafikklyssystemet er basert  

på, nemlig at en positiv utvikling fra det ene året til det andre etter en helhetlig vurdering  

kan tilsi at det besluttes ikke å redusere produksjonskapasiteten. Det tilføyes at  

ankemotparten under ankeforhandlingen, riktignok i prosedyren, tilbød å legge frem  

notatet til statsråden i usladdet versjon. Tilbudet ble ikke akseptert av de ankende parter,  

som opprettholdt anførselen om usaklig forskjellsbehandling uten nærmere begrunnelse.  

Lagmannsretten finner at anførselen ikke kan føre frem.          

 

Etter dette konkluderer lagmannsretten med at vedtaket ikke er ugyldig som følge av  

myndighetsmisbruk.   

 

VI Om vedtaket er i strid med Grunnloven § 97 og/eller Grunnloven § 105, og om det 

foreligger brudd på EMK 

 

De ankende parter har for lagmannsretten opprettholdt anførselen om at forskriften strider 

mot tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. Det anføres at oppdretterne har etablert 

en rettsposisjon som er vernet av Grunnloven § 97. Vurderingstemaet er om inngrepet står 

seg ut fra «sterke samfunnsmessige hensyn», subsidiært om vedtaket er «særlig urimelig 

eller urettferdig».  Det er vist til at vedtaket har betydelige og sterke tilbakevirkende 

elementer og oppdretterne hadde allerede på vedtakstidspunktet planlagt driften for neste 

produksjonssyklus.  

 

Staten gjør gjeldene at oppdretterne ikke har etablert en rettsposisjon som kan være vernet 

av Grunnloven. Dersom Grunnloven § 97 finnes anvendelig er det tale om uegentlig 

tilbakevirkning, og vurderingstemaet er om inngrepet er «særlig urimelig eller urettferdig». 

Dette vilkåret er ikke oppfylt i denne saken. 

 

Spørsmålet lagmannsretten skal ta stilling under dette punktet er om 

kapasitetsjusteringforskriften ikke skal tillegges virkning fordi vedtaket griper inn i 

forbudet mot å gi lover og forskrifter tilbakevirkende kraft til skade for de vedtaket gjelder 

for. Tilbakevirkningsforbudet gjelder for formelle lover, men det er ikke tvilsomt at 

lovbegrepet også omfatter blant annet forskrifter. Lagmannsretten ser dette på samme måte 
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som tingretten, og kan slutte seg til tingrettens utførlige premisser på dette punkt. Følgende 

tilføyes:  

 

Lagmannsretten tar utgangspunkt i at partene er enige om at nedjusteringen er til skade for 

oppdretterne ved at de vil lide et økonomisk tap som følge av nedtrekket. Det er ikke 

fremlagt noe materiale som belyser de økonomiske konsekvensene for enkeltselskapene, 

men samlet sett er det ikke tvilsomt at de økonomiske konsekvensene kan bli betydelige.   

 

Lagmannsretten legger til grunn med henvisning til Rt-2013-1345 (strukturkvotedommen) 

avsnitt 67 og 70, at drift med akvakultur ikke er en rettighet i vanlig forstand. Slik 

virksomhet er avhengig av tillatelse fra offentlig myndighet. Det er således ikke tale om 

evigvarige og vernede produksjonsrettigheter. Det vises til forarbeidene til 

akvakulturloven, Ot. prp. nr 61 (2004-2005) 36:  

 

Innehaver av akvakulturtillatelse er gitt en offentlig tillatelse til produksjon av en 

bestemt art innenfor et avgrenset geografisk område – lokaliteten. Det er innholdet i 

tillatelsen med til enhver tid gjeldende bestemmelser gitt i eller i medhold av 

lovverket som er det juridiske grunnlaget for driften. En tillatelse til akvakultur er 

således i sin helhet gjenstand for skiftende reguleringer og ikke en rettighet som er 

unntatt for videre regulering etter tildelingen.  

 

I Rt-2013-1345, avsnitt 70, er det lagt til grunn at endring i regelverket om regulering av 

fisket ikke innebærer et inngrep i en rett som er beskyttet av Grunnloven. Lagmannsretten 

legger til grunn at tilsvarende må gjelde ved innføring av et regelverk som innebærer at 

redusert produksjonskapasitet i forhold til en gitt tillatelse innen havbruksnæringen av 

hensyn til miljøet. I strukturkvotedommen var det spørsmål om en forskriftsendring der 

tildeling av kvoter ble endret fra tidsubegrenset til tidsbegrenset var grunnlovsstridig. 

Høyesteretts flertall kom til at endringen av strukturkvoteordningen ikke var i strid med 

Grunnloven § 97 basert på at saken dreide seg om «uegentlig» tilbakevirkning hvor 

terskelen for grunnlovstridighet er at inngrepet var «særlig eller klart urimelig eller 

urettferdig», jf avsnitt 137, noe flertallet kom til at inngrepet ikke var. Mindretallet, en 

dommer, kom til at saken skulle vært behandlet etter samme norm som i Rt-2006-293, 

Arves trafikkskole, om «sterke samfunnsmessige hensyn».   

 

Som i strukturkvotedommen, er situasjonen også i vår sak at det dreier seg om inngrep i en 

etablert rettsposisjon, og at det foreligger såkalt «uegentlig» tilbakevirkning, det vil si at 

virkningen av forskriften i vår sak retter seg mot den fremtidige utøvelsen av etablerte 

rettsposisjoner. Lagmannsretten legget til grunn at normen for grunnlovsvernet er om 

tilbakevirkningen vil være «særlig urimelig eller urettferdig». Dette ble lagt til grunn av 

flertallet i strukturkvotedommen, med henvising til Borthen-dommen, Rt-1996-1415.  

Lagmannsretten kan ikke se at det i denne saken er grunnlag for å anvende den norm som 

ble lagt til grunn i Rt-2006-293, Arves trafikkskole om at tilbakevirkning kun kunne godtas 

dersom «sterke samfunnsmessige hensyn» gjorde seg gjeldende. Det vises til avsnitt 69 og 

70 i sistnevnte dom, og flertallets syn i avsnitt 70 i strukturkvotedommen om at den 

mellomvariant som ble lagt til grunn i RT-2006-293 «ligger mellom det strafferettslige 
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tilbakevirkningsforbudet og inngrep i etablerte rettsposisjoner, der forbudet som nevnt 

retter seg mot den særlige urimelige og urettferdige tilbakevirkning.  

 

Lagmannsretten legger til grunn at problemstillingen i vår sak er om tilbakevirkningen er 

særlige urimelig og urettferdig, og at den nærmere anvendelse av normen forutsetter 

avveining av flere momenter, blant annet hvilke rettigheter eller posisjoner inngrepet 

gjelder, hvilket grunnlag den enkelte eller en gruppe har for sine forventninger, om 

inngrepet er plutselig eller betydelig og om fordelingen av byrdene rammer den enkelte 

eller gruppen særlig hardt, jf side 1430 i Borthen-dommen (Rt-1996-1415).  

 

Når det gjelder den nærmere vurderingen tar lagmannsretten utgangspunkt i at forholdet til 

Grunnloven § 97 er drøftet i forarbeidene til akvakulturloven § 9 tredje ledd med 

henvisning til Havbruksmeldingen på side 66-67. Departementet sluttet seg til dette, jf. 

Proposisjonen s. 15: «Departementet kan ikke se at det er grunn til å endre på denne 

vurderingen. Det kan tilføyes at også retten til miljø er grunnlovsfestet (§ 112), og 

Grunnloven oppstiller en korresponderende plikt for myndighetene til å ivareta denne.»  

I Havbruksmeldingen er det vist til konsekvensene av vedtaket; at redusert produksjon kan 

medføre inntektstap, men at mulighet for nedjustering følger av det generelle 

regelverket/rammebetingelsene som gjelder for næringen og vil være konsekvens av den 

miljøpåvirkning aktøren selv eller næringen samlet har. Det påpekes videre at det nye 

produksjonsreguleringssystemet samlet sett skulle være til gunst næringen, men at det kan 

tenkes at ordningens virkning på den enkelte aktør medfører at den er til skade for 

vedkommende, det ble også presisert at det i dette tilfellet er tale om såkalt «uegentlig« 

tilbakevirkning etter gjennomgang av relevant rettspraksis, og henvisning til 

vurderingsnormen i Borthen-dommen. Drøftelsen oppsummeres slik i Havbruksmeldingen 

på side 67:    

 

Sentralt i grunnlovsvurderingen står altså innholdet i og grunnlaget for borgernes 

forventninger om fremtidig utnyttelse av sin rettsposisjon og inngrepets omfang og 

varighet. Dette må avveies mot de sentrale miljøhensynene som står på spill. Aktørene har 

ikke hatt forventning om å få videreført kapasiteten uendret, også om miljøet belastes for 

hardt. Videre er ordningen begrenset både med tanke på reduksjonens størrelse og varighet. 

Så langt forventingen om vern bygger på de offentlige tillatelser, på et område med 

løpende reguleringer og behov for å ivareta fellesskapets miljøinteresser, kan den enkeltes 

forventninger ikke ha noen sterk rettsbeskyttelse mot senere regelendringer, se for 

eksempel Rt-2013-1345 avsnitt 69–70 og 131 (strukturkvotedommen) og Eckhoff/Smith, 

Forvaltningsrett (7. utg., Oslo 2003) s. 408-409. Det vil kunne ha betydning for 

grunnlovsvurderingen om de hensyn som begrunner inngrepet kunne ha blitt ivaretatt på en 

annen og mindre inngripende måte. I de tilfeller der det blir aktuelt å redusere biomassen 

vil det være fordi miljøsituasjonen ikke er akseptabel, og fordi andre virkemidler ikke 

virker i tilstrekkelig grad. 

 

Etter regjeringens syn må det på denne bakgrunn være klart at Grunnloven § 97 ikke setter 

noen sperre for å redusere kapasiteten i den formen som presenteres i denne meldingen. 

 

Lagmannsretten peker særlig på at det ble konkludert som klart at Grunnloven § 97 ikke er 

til hinder for nedjustering av produksjonskapasitet med hjemmel i akvakulturloven § 9 
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tredje ledd. På side 32 i proposisjonen drøfter departementet høringsuttalelser om at 

Grunnloven fordrer en konkret og individuell vurdering av enkeltselskapene, og 

konkluderer med at «departementet har vanskelig for å se at Grunnloven § 97 skal tolkes 

slik at individuelle forhold som økonomi må vurderes konkret. Dette gjelder særlig 

ettersom næringsaktørene er underlagt konsesjonsplikt, og vektlegging av individuelle 

forhold vil kunne gi utforinger med å oppfylle forpliktelsene i Grunnloven § 113 om 

ivaretakelse av miljøet».    

 

Etter lagmannsrettens vurdering er grunnlovsspørsmålet drøftet med grunnlag i den 

grunnlovsnormen som er relevant i dette tilfellet. Det er påpekt at aktørene ikke kan ha hatt 

forventning om å få videreført kapasiteten uendret, at det er tale om regulering på et 

område med løpende behov for reguleringer og behov for å ivareta fellesskapets 

miljøinteresser, mulige konsekvenser for aktørene og næringen, og at reduksjon av 

biomassen kun er aktuelt der miljøsituasjonen er uakseptabel og at andre virkemidler ikke 

virker i tilstrekkelig grad. Etter lagmannsrettens syn må departementets overveielser hva 

angår grunnlovsspørsmålet tillegges vesentlig betydning. Det vises til Rt-1992-1511, med 

henvisning til Rt-1992-182. Det skal tilføyes at inngrepet i dette tilfellet er begrenset, både 

med hensyn til omfang og i tid. De ankende parter har blant annet anført at det skal 

vektlegges at de fleste tillatelsene i dette tilfellet er ervervet mot et betydelig vederlag. 

Lagmannsretten er ikke enig i at dette er et relevant moment. Det vises til at staten siden 

2002 har tatt vederlag ved tildeling av nye akvakulturtillatelser. Vederlagets formål ha vært 

å ta inn den verdien tillatelsen representerer under henvisning til at det er et kjennetegn ved 

næringen at den innebærer utnyttelse av felleskapets naturresurser. Det fremgår av 

forarbeidene, Ot.prp. nr 61 (2004-2005) om lov om akvakultur, side 62 at «det forhold at 

det tas vederlag for tillatelser gir ingen særlige rettigheter i forhold til de tillatelser som gis 

eller er gitt vederlagsfritt. For alle tillatelser gjelder det at en må forholde seg til de til 

enhver tid gjeldende regelverk. Myndighetenes kompetanse til å stille vilkår samt å endre 

betingelsene, herunder tilbaketrekking av tillatelsen blir således ikke beskåret ved at det tas 

vederlag ved tildeling».  De ankende parter har også anført at vedtaket innebærer inngrep i 

et etablert formuesgode på selskapsnivå og i allerede foretatte investeringer på driftsnivå. 

Til dette nøyer lagmannsretten seg med å vise til at forskriften om kapasitetsjustering 

regulerer adgangen til å utnytte selskapstillatelsen, og er ikke en driftsregulering. Etter 

lagmannsrettens vurdering må det etter en helhetsvurdering konkluderes med at forskriften 

verken er særlig urimelig og urettferdig.  

 

Lagmannsretten konkluderer etter dette med at vedtaket ikke er i strid med Grunnloven § 

97.  

 

Lagmannsretten er enig med tingretten i at Den europeiske menneskerettskonvensjonen, 

første tilleggsprotokoll, artikkel 1 (P1-1) ikke kommer til anvendelse i denne saken. I Rt-

2013-1345 (Strukturkvotedommen) la Høyesterett til grunn at inngrepet i den saken kunne 

være et inngrep i eiendomsrettens slik EMK-P1-1 har vært forstått. I vår sak er spørsmålet 

drøftet i forarbeidene, men departementet tok ikke stilling til spørsmålet. Det ble lagt til 
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grunn at et vedtak etter akvakulturloven § 9 tredje uansett ikke kommer i konflikt med 

EMK-P1-1. Det ble blant annet vist til at innrettelseshensyn i liten grad gjorde seg 

gjeldene, at en er på et forretningsområde som innebærer risiko og at miljøhensyn må ha 

betydelig gjennomslagskraft. Tingretten tok ikke stilling til spørsmålet om forskriften 

innebærer et inngrep i eiendomsrett eller i en rettsposisjon som innehaveren har hatt en 

rimelig forventning om at ville kunne bli utnyttet som forutsatt. Tingretten la til grunn at 

inngrepet har hjemmel i lov, er begrunnet med anerkjente samfunnsmessige formål, nemlig 

hensynet til miljøet, og ikke er uforholdsmessig. Tingretten konkluderte følgelig med at 

forskriften ikke er i strid med EMK-P1-1 Lagmannsretten peker i den forbindelse på at de 

momenter som er det er redegjort for under grunnlovsvurderingen, gjør seg gjeldende med 

styrke også i forholdsmessighetsvurderingen, som det vises til. Lagmannsretten finner for 

øvrig at tingrettens vurdering er tilstrekkelig bred og sammensatt, og at ankende parters 

anførsler ikke tilsier et annet resultat på dette punkt.   

 

Lagmannsretten er enig med tingretten i at Grunnloven § 105 ikke kommer til anvendelse i 

denne saken. Lagmannsretten ser det uansett slik at inngrepet ut fra en helhetsvurdering 

ikke fremstår som sterkt urimelig, og finner det etter omstendighetene tilstrekkelig å vise 

til vurderingen under behandlingen av Grunnloven § 97.  

 

Lagmannsrettens resultat innebærer at det foreligger en gyldig vedtatt forskrift. De 

ankende parters anførsel om erstatningsansvar uavhengig av gyldighetsspørsmålet kan etter 

lagmannsrettens syn ikke føre frem.     

 

VII Sakskostnader  

 

Lagmannsrettens resultat innebærer at ankemotparten har vunnet saken fullstendig og har 

krav på full erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten, jf tvisteloven § 20-2  

første, jf andre ledd. Lagmannsretten finner at det ikke foreligger tungtveiende grunner  

som gjør det rimelig å frita motparten, hel eller delvis for erstatningsansvaret, jf  

tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Advokat Lund har fremlagt sakskostnadsoppgave og krevd  

kroner 1 358 000 i salær.  Det er krevd salær for 850 timer til en timesats på  

kroner 1600. Advokat Hatland har ikke innsigelser til salærkravet. Lagmannsretten finner  

at salærkravet gjenspeiler nødvendig og rimelig arbeid med saken, jf tvisteloven 20-5. I  

prosesskrift av 3. mars 2022 har advokat Lund krev dekning av utgifter til reise og opphold  

for prosessfullmektigen og rettslig medhjelper med kroner 66 962, som legges 

til grunn for sakskostnadsavgjørelsen. Tilsvarende gjelder for utgifter til reise og 

opphold med kroner 70 066 for to representanter for departementet som var  

tilstede under ankeforhandlingen. Det er videre krevd dekning av utgifter til de  

sakkyndige vitnene Frank Nilsen med kroner 320 000, Knut W. Vollset med kroner 181  

800, for Torbjørn Forseth med kroner 213 669 og for Tor Nesje med kroner 318 262, til  

sammen kroner 1 033 731, inkluderer merverdiavgift.  
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Advokat Hatland har fremmet innsigelser til utgiftskravet som er fremmet på vegne av  

Frank Nilsen. Det er vist til at kravet er mer enn doblet sammenlignet med kravet for 

tingretten, og at Nilsen sitt arbeid i anledning ankesaken ikke har vært vesentlig mer  

omfattende enn det arbeidet han gjorde for tingretten. Det er videre anført at kravet som er  

fremmet på vegne av Torbjørn Forseth og Tor Næsje er vesentlig høyere enn nødvendig.  

Advokat Lund har imøtegått innsigelsene i prosesskrift av 8. mars 2022. Det er vist til at  

«timene som er påløpt for de sakkyndige vitenene Nilsen, Næsje og Forseth i stor grad  

knytter seg til at de har fulgt forhandlingene for lagmannsretten som sakkyndige vitner».  

Lagmannsretten kan ikke se at advokat Hatlands innsigelser mot de fremsatte kravene er  

tilstrekkelig begrunnet, og legger kostandskravet til grunn for avgjørelsen. Ankemotparten  

skal etter dette tilkjennes sakskostnader med kroner 2 528 759. 

 

Anken blir etter dette å forkaste. 

 

Dommen er enstemmig på alle punkter. 

 

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er blant annet sakens omfang. 
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DOMSSLUTNING: 

 

1. Anken forkastes. 

 

2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Austevoll Melaks AS, E. Karstensen 

Fiskeoppdrett AS, Eide Fjordbruk AS, Engesund Fiskeoppdrett AS, Erko Seafood 

AS, Firda Sjøfarmer AS, Fjord Drift AS, Flokenes Fiskefarm AS, Kobbevik og 

Furuholmen Oppdrett AS, Landøy Fiskeoppdrett AS, Langøylaks AS, Lerøy Vest 

AS, Lingalaks AS, Marø Havbruk AS, Mowi ASA, Nordfjord Laks AS, Osland 

Havbruk AS, Sandnes Fiskeoppdrett AS, Sjøtroll Havbruk AS, Steinvik Fiskefarm 

AS, Sulefisk AS, Svanøy Havbruk AS, Tombre Fiskeanlegg AS, Troland 

Lakseoppdrett AS og Blom Fiskeoppdrett AS – in solidum – innen to - 2- uker fra 

dommens forkynnelse til staten v/Nærings- og fiskeridepartementet 2 528 759 - 

tomillionerfemhundreogtjueåttetusensyvhundreogfemtni – kroner. 

 

 

 

 

    

 

 

Margareth Christophersen Vigdis Bygstad Bjørn Lillebergen 
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