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FISKERIDIREKTORATETS HØRINGSINNSPILL TIL FORSLAG TIL 

ENDRINGER I REGELVERKET FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR LANDBASERT 

OPPDRETT   

 

Vi viser til høringsbrev datert 10. desember 2015, med svarfrist 22. januar 2016. 

Nærings- og Fiskeridepartementet ga 19. januar 2016 utsatt høringsfrist til 25. januar 

2016.  

 

Hovedtrekk i forslaget 

Departementet foreslår implementering av en ordning med løpende og vederlagsfri 

tildeling av landbaserte tillatelser til oppdrett av matfisk av laks, ørret og 

regnbueørret, samt å videreføre egne tillatelser til settefisk. Skillet mellom settefisk 

og matfisk når det gjelder vektbegrensning foreslås opphevet. Settefisk foreslås 

definert ut fra livsstadiene til fisken og formålet med produksjonen. I forlengelsen av 

dette foreslås det å oppheve ordningen med dispensasjon for å produsere stor smolt 

på land.  

 

Fiskeridirektoratets innspill 

I utkast til forskriftsendring i laksetildelingsforskriften under nytt § 3 femte ledd 

foreslår Fiskeridirektoratet at Akvakultur av matfisk på land reguleres i kapittel 1, 7, 5b og 

7 samt §§ 29, 30, 31, 35 og 36. 

 

Høringsnotatet foreslår ny tildelingsbestemmelse for landbasert akvakultur i § 28d 

som følger:  

 

Tildeling av tillatelse til akvakultur på land.  

Det kan gis tillatelse til produksjon av laks, ørret og regnbueørret på land 

a) på en bestemt lokalitet, og  

b) enten til  

1. akvakultur av settefisk, eller 

2. akvakultur av matfisk.  
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Tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk avgrenses i maksimalt tillatt biomasse. Ved 

utvidelse av tillatelsens avgrensning, må det innhentes ny klarering.  

 

Bestemmelsen er harmonisert med bestemmelsen Krav om akvakulturtillatelse i 

forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 4.  

 

For å gjøre det tydeligere at det må søkes om tillatelse til økt biomasse foreslår 

Fiskeridirektoratet alternativ ordlyd i bestemmelsens siste ledd, siste punktum. Dette 

vil også gjøre det klarere at søknaden skal behandles på vanlig måte med mange av 

de samme vurderingene som må gjøres før nytildeling.  

Fiskeridirektoratet foreslår at ordlyden i § 28d siste ledd, siste punktum skal lyde:  

 

Ved utvidelse av tillatelsens avgrensning må innehaver søke om ny klarering.  

 

Fiskeridirektoratet foreslår at den samme språklige klargjøringen gjøres i forskrift om 

tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 4 tredje ledd 

slik at denne lyder:  

 

Ved utvidelse av tillatelsens avgrensning, lokalitet eller endring av areal må innehaver søke 

om ny klarering. 

 

Når det gjelder allerede gitte tillatelser til produksjon av settefisk med økt 

individvekt er Fiskeridirektoratet enig i at vilkår om erfarings- og kunnskapsdeling, 

som er en del av dispensasjonsordningen, bør oppheves. Fiskeridirektoratet legger til 

grunn at øvrige vilkår satt i tillatelsene gitt etter dispensasjonsordningen blir stående.  

Herunder støtter Fiskeridirektoratet forslaget om at regelverket for landbaserte 

anlegg med hensyn til miljøovervåking må harmoniseres med regelverket som 

gjelder akvakultur i sjø. Vi viser her til høringsnotatet pkt. 2.6, s. 9 fjerde avsnitt.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Osland 

konstituert seksjonssjef 

 

 

Karianne Edtem 

Thorbjørnsen 

seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Mottakerliste:       

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 
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