
 

 

 

Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften)  

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27. februar 2017 med hjemmel i lov 17. juni 

2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 10, § 11, § 12, § 13, 

§ 17, § 21, § 22 og § 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet 

mv. (matloven) § 7, § 8, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak. 

 

I  

 

I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 gjøres følgende endringer: 

 

§ 15 skal lyde: 

§ 15. Bruk av legemidler og andre kjemikalier 

Ved bruk av legemidler og andre kjemikalier skal det vises særlig aktsomhet for å 

unngå uakseptable effekter på det omkringliggende miljø. 

Det skal foreligge en vurdering av de lokale forhold som har betydning for 

spredningen av legemidler for behandling av fisk mot lakselus i det omkringliggende miljø og 

beskrivelse av organismer i området som kan påvirkes negativt av slike stoffer. I tillegg skal 

det beskrives tiltak som kan iverksettes for å redusere negativ miljøpåvirkning av slike stoff. 

Dersom akvakulturdyr tilføres legemidler som medfører plikt til å holde 

akvakulturdyrene tilbake (tilbakeholdelsestid), skal dette varsles ved skilt som skal stå 

sammen med skilt med lokalitetsnummer. Skiltet skal kunne ses fra sjøen og annen naturlig 

adkomst. Varslingsplikten gjelder fra påbegynt behandling og til tilbakeholdelsestiden for det 

aktuelle medikamentet som benyttes er utløpt. 

 

Ny § 15a skal lyde: 

§ 15a. Vilkår for bruk av kitinsyntesehemmere  

Kitinsyntesehemmere gitt gjennom fôret kan ikke brukes på samme lokalitet før det er 

gått minst 6 måneder fra siste behandling. Dette gjelder uansett hvilken kitinsyntesehemmer 

som er benyttet.  

Kitinsyntesehemmere kan ikke brukes på lokaliteter nærmere enn 1000 meter fra 

rekefelt jf. de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy. 

Avstanden måles som beskrevet i § 18 andre punktum.  

 

§ 67 første ledd skal lyde: 

§ 67. Tilsyn og vedtak  

Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i 

§ 5 unntatt tredje ledd, § 6 første ledd, § 7 unntatt andre ledd, § 8, § 10 første ledd, § 12 

første, tredje og fjerde ledd, §15, § 15a, § 17, § 18, § 35 til og med § 39, § 40 unntatt tredje 

ledd, § 41 bokstav a–f, og h–j, § 42 første ledd bokstav a, b, c og g og andre ledd, § 43, § 44, 

§ 45, § 47, § 47a, § 48, § 48a, § 48b og 48c, § 49, § 52, § 53, § 55, § 57 første ledd bokstav a 

t.o.m. d, § 64 unntatt bokstav e, § 65 og § 66. 



 

 

 

§ 68 skal lyde: 

§ 68. Dispensasjon 

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene nevnt i § 67 

første ledd, bortsett fra § 48 første og andre ledd.  

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene nevnt i § 67 andre 

ledd. 

Det er en forutsetning for dispensasjon etter første eller andre ledd, at denne ikke vil 

stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 

 

II 

Disse endringer trer i kraft straks. 

 


