
Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, 
bruk og produksjon av rensefisk  
 
Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet [dato] 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, § 24, 
lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 14, § 15, 
§ 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 
8, § 9, § 11, § 12, § 19, § 23, § 24, § 25, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og lov 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 8. 

 
I 

I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) 
gjøres følgende endringer: 
 
§ 3 bokstav g, h og i skal lyde: 
 
g) Installasjoner for midlertidig oppbevaring av rensefisk reguleres av kapittel 1 og 7. I tillegg gjelder 
følgende bestemmelser: § 5, § 6 andre, tredje og fjerde ledd, § 7, § 8, § 10, § 11 første og andre ledd, 
§§ 12-15, § 16 andre, tredje, fjerde og femte ledd, §§ 17-22, § 25 første ledd, § 26 første og andre 
ledd, §§ 27-34, § 37 og § 38. 
 
h) Bruk av rensefisk i akvakulturanlegg reguleres av kapittel 1 og 7. I tillegg gjelder følgende 
bestemmelser: §§ 5- 10, § 11 første og andre ledd, §§ 12-15, § 16 andre, tredje, fjerde og femte ledd, 
§§ 19-22, § 25 første ledd, § 26 første og andre ledd, §§ 27-34, § 37, § 38, §§ 40-42, § 44, § 50 og § 
50a. 
 
 i) Akvakultur av rensefisk inkludert stamfisk og settefisk av rensefisk reguleres av kapittel 1, 2 og 7. I 
tillegg gjelder følgende bestemmelser: §§ 19-22, § 25 første ledd, § 26 første og andre ledd, §§ 27-34, 
§ 37, § 38, § 44 fjerde ledd, § 45 § 47, § 50 første, tredje og femte ledd, § 50a, § 51, § 53, §§ 56-58, 
§ 59 første ledd, § 61 og § 62 første, tredje og fjerde ledd. 
 
Gjeldende bestemmelser i bokstav h, i, j og k får ny bokstavering; j, k, l og m. 
 
Ny § 4 t skal lyde: 
 
t) Rensefisk: ”fisk som er ment for eller brukes til å holde parasitter på annen fisk i akvakulturanlegg 
under kontroll.” 
 
Gjeldende bestemmelser i bokstav t-y får ny bokstavering; u-z 
 
§ 28 andre ledd skal lyde:  
 

Fisk skal sorteres og plasseres etter størrelse der dette er nødvendig for å ivareta fiskens 
velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse. Rensefisk som går sammen med 
annen fisk i akvakulturanlegg, skal sorteres ut for forsvarlig avliving eller gjenbruk før 
produksjonsenheten tømmes for fisk. Før behandling med legemidler, kjemikalier eller ferskvann, skal 
rensefisk skal sorteres ut og vernes fra skade og unødvendig påkjenninger. Etter samråd med 
veterinær/fiskehelsepersonell, kan rensefisk bli stående i produksjonsenheten dersom dette tar bedre 
hensyn til fiskevelferden. 
 
 



 
 
§ 45 første ledd skal lyde:  
 Fra akvakulturanlegg med stamfisk av laks, ørret og regnbueørret og rensefisk på land skal 
det 15. juli hvert år rapporteres for perioden 1. juni til 31. mai til Fiskeridirektoratet følgende 
opplysninger på lokalitetsnivå for hver årsklasse: 
 

a) antall fisk strøket, herunder antall hunner og antall hanner 
b) tap: antall fisk og årsak, og 
c) antall rognkorn plommesekklarver eller yngel produsert, levert og eventuell 
restbeholdning. 

  
§ 57 første ledd bokstav a skal lyde: 
a) mottak, levering og beholdning av fisk, plommesekklarver, yngel og rogn: antall mottatt, 
opprinnelse, antall levert, mottaker og beholdning,  
 
Nytt § 70 siste ledd skal lyde:  
 
 Krav om tillatelse etter forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tillatelse til akvakultur av 
andre arter enn laks, ørret og regnbueørret for virksomhet som er nevnt § 3 bokstav g, trer i kraft 1. 
januar 2017.  
 

II 
I forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. 
gjøres følgende endringer: 
 
§ 2 andre ledd skal lyde: 
 Forskriften omfatter helsemessige krav for akvakulturanlegg og akvakulturområder for 
bløtdyr, inkludert installasjoner for fritidsfiske og midlertidig oppbevaring av rensefisk, zoobutikker, 
hagesenter, hagedammer, kommersielle akvarier og grossister med akvariedyr hvor det er direkte 
avløp til naturlige vannmasser uten behandling av avløpsvannet.  
 
Ny § 4 første ledd skal lyde: 

Den som innehar eller ønsker å etablere: 
a) akvakulturanlegg hvor akvatiske dyr kun holdes uten at de skal omsettes, 
b) akvakulturanlegg som kun omsetter små mengder akvakulturdyr for konsum til sluttbruker eller 
lokal detaljist som omsetter direkte til sluttbruker eller 
c) installasjon for midlertidig oppbevaring av rensefisk 
 
skal gi melding om dette til Mattilsynet. 
 
Nytt § 4 siste ledd skal lyde: 
 Avstanden fra installasjon for midlertidig oppbevaring av rensefisk til andre akvakulturanlegg 
skal være minst 2,5 kilometer fra andre akvakulturanlegg. 
 

III 
I forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr gjøres følgende endringer: 
 
Nytt § 2 tredje ledd skal lyde: 

Transport av villfanget rensefisk foretatt av fisker til midlertidig oppbevaring eller direkte 
levering til akvakulturanlegg, er unntatt denne forskriftens virkeområde. 
 



§ 9a første ledd skal lyde:  
 Brønnbåter som transporterer levende fisk til eller fra akvakulturanlegg, skal ha 
posisjonsrapporteringsutstyr ombord som tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om 
krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr kapittel II, III og IV og § 9. 

 
IV 

I forskrift 5. desember 2012 nr. 1140 om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 3 bokstav f skal lyde: 
 f) Rensefisk: fisk som er ment for eller brukes til å holde parasitter på annen fisk i 
akvakulturanlegg under kontroll. 
 
§ 10 bokstav g oppheves.  

 
V 

I forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK 
Akvakultur) gjøres følgende endringer:  
 
§ 2 bokstav c skal lyde: 

c) lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd begrenset til akvakulturanlegg, slakteri- og 
tilvirkningsanlegg og transportør. 

 
VI 

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur til for laks, ørret og regnbueørret 
(laksetildelingsforskriften) gjøres følgende endringer:  
 
Ny § 4 h skal lyde:  
 
h) Rensefisk: fisk som er ment for eller brukes til å holde parasitter på annen fisk i akvakulturanlegg 
under kontroll. 
 
 
Ny § 5a skal lyde: 
 
§ 5a. Rensefisk 

Tillatelse til akvakultur etter denne forskriften omfatter også bruk av rensefisk i 
akvakulturanlegg.   
 

VII 
I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endringer: 
 
Nytt § 85 andre ledd andre punktum skal lyde: 
 Bestemmelsene i § 87, § 89, § 93, § 94, § 95 og § 96 gjelder ikke for fiske, transport og lagring 
av rensefisk, herunder rognkjeks og leppefisk. 
 
§ 89 skal lyde:  

Før fisken overføres til føringsrom og før overføring til restitusjonsmerd eller annen 
installasjon skal den sorteres. 

 
VIII 

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1682 om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten 



levende gjøres følgende endringer: 
 
§ 9 skal lyde: 
 
§ 9 Godkjenning og melding 

Fartøy skal før fisket tar til godkjennes av Mattilsynet ut i fra hensynet til fiskevelferd. Det 
kan knyttes vilkår til godkjenningen og den kan gjøres tidsbegrenset. Ved brudd på vilkårene eller 
bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, kan godkjenningen 
trekkes tilbake.  

I søknaden om godkjenning skal det legges frem dokumentasjon på fartøyet, utstyret og 
fangstmetodens egnethet. Mattilsynet kan kreve ytterligere dokumentasjon. 

Fartøy som brukes i fangst for rensefisk er unntatt fra kravet om godkjenning i første ledd, 
men skal innmeldes på fastsatt skjema til Mattilsynet.  
 

IX 
Endringene trer i kraft xx.xx.xxxx 
 

 


