
Utkast til forskrift om endring i forskrift om produksjonsområder 
for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret 

(produksjonsområdeforskriften)   
  

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 
om akvakultur (akvakulturloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10 og § 26 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om 
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 19 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 
2003 nr. 1790.  
  
  

I   
I forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av 
laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) gjøres følgende endringer:   
 

§ 12 første ledd bokstav b skal lyde:  
 
b) det 

1. var færre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk ved alle tellinger i perioden fra og 
med uke 14 til og med uke 40 i årene 2021 og 2022, eller at utslippet av egg 
og frittsvømmende stadier av lakselus til miljøet ikke er større enn det 
utslippet ville ha vært fra et tilsvarende antall fisk med et lusenivå på 0,1 
voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk, og 

2. behandlet medikamentelt mot lakselus ikke mer enn 1 gang under den siste 
produksjonssyklusen. Dersom produksjonssyklusen er kortere enn 12 
måneder, forlenges perioden bakover i tid til 12 måneder men samtidig slik at 
hele produksjonssyklusen omfattes. 

3. ikke er fattet vedtak mot lokaliteten om midlertidig biomassereduksjon grunnet 
overskridelser av luseregelverket med effekt innenfor perioden 1. april 2021 til 
1. april 2023. 

4. ikke har forekommet brudd på grensene i forskrift 12. mai 2012 nr.1140 om 
bekjempelse av lakselus § 8 innenfor perioden 1. april 2021 til 1. april i 2023.  

 
§ 12 andre ledd nr. 2 skal lyde:  
 

Selv om det observerte lusenivået på en lokalitet overskrider lusegrensen angitt i første 
ledd, kan departementet likevel gi tilbud til innehaver av tillatelse så fremt den observerte 
verdien 
 

2. et lusenivå likt eller høyere enn 0,1 voksne hunnlus ikke ble påvist i mer enn tre 
påfølgende tellinger i løpet av perioden. 

 
 
§ 12 fjerde ledd skal lyde:  
 

Dokumentasjon av oppfylling av vilkårene etter denne bestemmelsens første og 
andre ledd sendes på fastsatt skjema til Mattilsynet innen 1. mars i oddetallsår. For 2023 
fastsetter departementet egen frist.  
 
 

II 
Endringene trer i kraft straks.  
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