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Høringssvar - forslag til regelverksendringer for regulering av landbasert oppdrett 

 

NJFF ser positivt på at regjeringen nå vil legge til rette for landbasert produksjon av oppdrett 

av laks. Dette skjer ved at Nærings- og fiskeridepartementet foreslår endringer i forskrift 17. 

juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) og i forskrift 22. 

desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 

(laksetildelingsforskriften). 

 

NJFF har lenge jobbet for en større grad av bruk av lukkede anlegg i produksjonen av matfisk 

av laks og regnbueaure. Primært lukkede anlegg i sjøen men også på land. Landbaserte anlegg 

vil være lukkede, noe vi mener er et skritt i riktig retning i forhold til uønsket smitte av 

lakselus til vill laksefisk. I tillegg mener NJFF at lukkede anlegg på land vil være mer 

rømmingssikre enn dagens åpne merder i sjøen. 

 

NJFF støtter også forslaget om at ordningen skal bli løpende og med vederlagsfri tildelinger 

av landbaserte tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Landbasert akvakultur vil 

normalt benytte privat areal, og den nye ordningen skiller seg derfor klart fra systemet for 

tillatelser til akvakultur av laksefisk i sjø, som er antallsbegrenset, benyttes på allmennhetens 

areal og tildeles mot vederlag gjennom tildelingsrunder.  

 

NJFF støtter videre høringsforslaget om en ny § 31a i laksetildelingsforskriften om forbud 

mot overføring av tillatelser fra land til sjø. Tillatelsene kan heller ikke inngå i et felles 

biomassetak eller i en konsernbiomasse, jf. akvakulturdriftsforskriften §§ 47 flg. Dette er 

viktig for å unngå en ukontrollert vekst av produksjonen i sjøen, noe vi mener vil være svært 

negativt med hensyn til vill laksefisk. 
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NJFF mener at tildelingsprosessen slik den er beskrevet i høringsforslaget er fornuftig, og tar 

nødvendig høyde for høringsinnspill også fra vilt- og fiskeinteresser og øvrige miljøinteresser. 

 

NJFF vil påpeke at for landbasert matfiskoppdrett samt for lukkede produksjonsenheter i sjø 

vil den eksisterende absolutte øvre grensen for tetthet på 25 kg/m3 ikke være hensiktsmessig. 

Organisasjonen mener at det er forsvarlig med høyere tetthet ut i fra mulighet for overvåking 

av vannkvaliteten, fiskehelse og kort oppholdstid. Et forslag om endringer i 

akvakulturdriftsforskriften §§ 25 og 46 der det tillates høyere tettheter for landbasert 

matfiskoppdrett og lukkede produksjonsenheter i sjø er til vurdering i departementet. Dersom 

dette vedtas vil det kunne bedre rammebetingelsene for utvikling av lukkede 

produksjonsenheter i sjø og for landbasert matfiskoppdrett av laks og regnbueørret. Å 

opprettholde dagens øvre grense for tetthet på 25 kg/m3 vil trolig i praksis innebære at 

regjeringen sier nei til landbasert matfiskoppdrett i Norge, fordi dette vil kreve høyere 

fisketettheter for å bli lønnsomt. 

 

Om konkrete forskriftsendringer: 

 

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret (laksetildelingsforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

”Nytt kapittel 5 a skal lyde:  

Kapittel 5a. Særskilt om tildeling av tillatelse til akvakultur på land  
Ny § 28d skal lyde:  

§ 28d. 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.  

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

utvidelse av tillatelsens avgrensning, må det innhentes ny klarering”. 

 

NJFF støtter denne forskriftsendringen. Det er viktig å få et klart lovmessig skille mellom 

produksjonen av settefisk, og av ny landbasert akvakultur av matfisk. 

 

NJFF har ingen kommentarer til de øvrige foreslåtte forskriftsendringene. 
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Konklusjon 

NJFF ser svært positivt på at regjeringen nå vil legge til rette for landbasert produksjon av 

oppdrett av laks. Landbaserte anlegg vil være et skritt i riktig retning i forhold til uønsket 

smitte av lakselus til vill laksefisk, samt mer rømningssikre enn dagens åpne merder i sjøen. 

NJFF tror fremtiden ligger i en overgang til lukkede anlegg, primært i sjøen, men også 

landbasert der dette er formålstjenlig. 

 

NJFF mener dog at det er avgjørende at det i akvakulturdriftsforskriftens §§ 25 og 46 tillates 

høyere tettheter for landbasert matfiskoppdrett og lukkede produksjonsløsninger i sjø. Å 

opprettholde dagens øvre grense for tetthet på 25 kg/m3 vil derimot trolig i praksis innebære 

at regjeringen sier nei til landbasert matfiskoppdrett i Norge. 

 

Vennlig hilsen 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
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