
 

Forskrift om innføring av prøveordning om rullerende gjennomsnittlig 

maksimalt tillatt biomasse 
 

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 

om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7, § 24, § 25, § 29a og § 30.   

 

I 

 

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

gjøres følgende endringer: 

 

Nytt kapittel 3a skal lyde: 

Kapittel 3a. Prøveordning med rullerende gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse  

 

§ 20a. Prøveordning med rullerende gjennomsnittlig maksimal tillatt biomasse  

Fra [dato]kan innehaver av kommersiell tillatelse til akvakultur med matfisk av laks, ørret og 

regnbueørret i produksjonsområde X - X1 søke om å delta i en prøveordning med rullerende 

gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse. 

Søknaden sendes via Fiskeridirektoratets elektroniske nettbaserte løsning og må omfatte alle 

kommersielle matfisktillatelser tildelt innenfor samme art, til samme formål, samme type og 

tilhørende samme person innenfor et produksjonsområde.   

Prøveordningen gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2026. 

 

§ 20b Vederlag/reduksjon i MTB 

Alt 1: 

I perioden en tillatelse inngår i prøveordningen med rullerende gjennomsnittlig tillatt 

biomasse senkes maksimalt tillatt biomasse som følger av tillatelsen med x pst. 

 Alt 2: 

 For å delta i prøveordningen skal det betales vederlag til staten. Vederlaget er x kroner per 

tonn MTB som inngår i prøveordningen. Vederlaget skal betales til Fiskeridirektoratet, 

Økonomiseksjonen, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen, kontonummer 7694 05 09048, og være 

merket «Vederlag RMTB– [nummer på tillatelse]». Frist for innbetaling er 15 virkedager etter at 

vedtak om tillatelse til å delta i prøveordningen er gitt. Er ikke vederlaget betalt innen fristen, skal 

Fiskeridirektoratet omgjøre vedtaket om deltakelse i prøveordningen. Vederlaget blir ikke refundert 

ved eventuell senere utmelding av prøveordning, inndragning eller reduksjon av tillatelsens kapasitet 

på bakgrunn av forhold nevnt i akvakulturloven § 9 eller andre lovbestemte forhold, herunder 

reduksjon i kapasitet besluttet i eller i medhold av produksjonsområdeforskriften. 

 

§ 20c. Rullerende maksimalt tillatt biomasse  

For tillatelser som inngår i prøveordningen med rullerende tillatt biomasse gjelder at 

gjennomsnittlig stående biomasse i løpet av en 12 måneders periode ikke kan overstige den tillatte 

biomassen som følger av tillatelsen. Videre gjelder følgende begrensninger [eksempel]:  

 
1 Jf. produksjonsområdeforskriften § 3   



a. I perioden 1. september til 31. mars kan biomassen som følger av tillatelsen ikke 

overskrides med mer enn 20 prosent. 

b. I perioden 1. april til 30. juni kan inntil 80 prosent av tillatelsens pålydende utnyttes.  

c. I øvrige perioder kan inntil 100 prosent av tillatelsens pålydende utnyttes  

12- månedersperioden regnes fra 01.01 kl. 00:00 til 31.12 kl. 23.59 hvert år i prøveperioden. 

I beregningen av gjennomsnittet legges til grunn den stående biomassen hver dag klokken 23.59.  

 

§ 20d. Felles biomassetak mellom produksjonsområder og samdrift 

Tillatelser som inngår i prøveordningen med rullerende maksimalt tillatt biomasse kan ikke 

samtidig inngå i et felles biomassetak mellom produksjonsområder i perioden for prøveordningen. 

Tilsvarende gjelder for felles biomassetak mellom produksjonsområder for selskap som 

videreforedler en høy andel fisk jf. driftsforskriften § 48b. 

Tillatelser som inngår i prøveordningen med rullerende maksimalt tillatt biomasse kan ikke 

inngå i samdrift, jf. akvakulturdriftsforskriften § 49, med mindre alle tillatelsene som inngår i 

samdriften også inngår i prøveordningen.  

 

§ 20e. Rapportering og melding 

Rapportering fra lokaliteter der tillatelser deltar i prøveordning av rullerende biomasse skal 

rapportere opplysningene nevnt i akvakultudriftsforskriften § 44 første ledd og sjøtemperatur daglig, 

innen kl. 23:59, og elektronisk på den måten Fiskeridirektoratet bestemmer.  

 

§ 20f. Utmelding av prøveordningen 

 Innehaver av tillatelse som inngår i prøveordningen kan til enhver tid søke Fiskeridirektoratet 

om utmelding fra prøveordningen. En tillatelse som er meldt ut av prøveordningen kan ikke senere 

meldes inn igjen i prøveordningen. Utmeldelsen trer i kraft når Fiskeridirektoratet treffer vedtak om 

utmelding.  

 Fiskeridirektoratet fastsetter i vedtaket om utmelding vilkår om begrensninger i tillatelsenes 

utnyttelse, slik at biomasseutnyttelsen ved kalenderårets slutt ikke overskrider de begrensninger som 

følger av § 20a første ledd.  

Alt 1: Ved utmelding fra prøveordningen refunderes ikke vederlaget innbetalt i medhold av 

§ 20b/ 

Alt 2: Ved utmelding opphører reduksjonen i tillatelsens MTB, jf. § 20b.  

 

Nåværende § 20 blir til § 21 

Nåværende § 21 blir til § 21a. 

 

 

II 

I forskrift 20. desember 2013 nr. 1675 om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av 

akvakulturloven gjøres følgende endringer:  

 

§ 6 første ledd skal lyde 

 Ved inndragning av utbytte for overtredelse av forskrift om drift av akvakulturanlegg § 47, § 

47a, § 48, § 48a, § 48b og 48c og forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for 

laks, ørret og regnbueørret § x3 og x5 legges følgende til grunn for beregning av netto utbytte: 

 

https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A747
https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A747a
https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A747a
https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A748
https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A748a
https://lovdata.no/forskrift/2008-06-17-822/%C2%A748b


 

§ 7 første ledd bokstav a skal lyde: 
a) Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret §§ x3, x4, x5 og 29, 

 

III 

I forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet 

gjøres følgende endringer:  

 

Nytt § 3 femte ledd skal lyde:  

 

Innehaver av tillatelse til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret som inngår i 

prøveordning med rullerende maksimalt tillatt biomasse betaler en tilleggsavgift på kr. 12 000,- for 

tilsyn og kontroll per tillatelse. 

 

Nåværende § 3 femte og sjette ledd blir nytt sjette og syvende ledd. 

 

IV 

 

Forskriften trer i kraft [dato].  

  


