
 

Utkast til forskrift om endring i produksjonsområdeforskriften 

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 og § 19, 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 gjøres følgende endringer: 

 

§ 9 tredje ledd skal lyde: 

Nedjustering i eller i medhold av denne bestemmelsen gjelder ikke for tillatelseskapasiteten 

som gir grunnlag for det faktiske tilbudet om kapasitetsøkning etter § 12. 

 

§ 13 annet ledd skal lyde:  

Ved tilbakestilling av kapasitet etter § 11 tredje ledd, endres produksjonskapasiteten med det 

antall tonn tillatelsen ble nedjustert med ved siste nedjustering, deretter nest siste nedjustering og 

så videre. 

II 

Denne forskrift trer i kraft straks.  

 

 

 

Utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i 
produksjonsområder for lakseoppdrett med uakseptabel miljøtilstand 

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

akvakultur (akvakulturloven) §§ 5, 6, 7, 9, 10. 

 

I 

§ 1. Formål 

Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor 

rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten. 

 



§ 2. Forskriftens virkeområde 

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i 

Norges økonomiske sone. 

 Forskriften gjelder reduksjon i muligheten til å utnytte produksjonskapasitet (maksimalt 

tillatt biomasse) på tillatelser som er omfattet av forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om 

produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret 

(produksjonsområdeforskriften) § 2, og som er hjemmehørende i følgende produksjonsområde(r):  

 

1)… 

 

 Forskriften gjelder kun tillatelser registrert i Akvakulturregisteret pr. [dato når forskriften trer 

i kraft]. 

  

§ 3. Utnyttelse av produksjonskapasitet ved uakseptabel miljøpåvirkning  

Tillatelser som er omfattet av virkeområdet som nevnt i § 2 kan utnyttes med inntil 94 

prosent av tillatelsens pålydende fra og med [dato 6 måneder etter ikraftredelse], jf. forskrift 17. juni 

2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 47 første ledd. Dette gjelder også dersom tillatelsen inngår i et 

biomassetak etter forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur §§ 47, 48, 48a og 48b.  

Denne bestemmelsen gjelder ikke for tillatelseskapasitet som gir grunnlag for tilbud om 

kapasitetsøkning, jf. produksjonsområdeforskriften §§ 9 og 12. 

 

§ 4. Registrering av kapasitetsjustering 

Fiskeridirektoratet registrerer tillatt utnyttelse av tillatelseseskapasitet for hver enkelt 

tillatelse i Akvakulturregisteret. Tillatt utnyttelse av tillatelseskapasitet registrereres i hele tonn, 

avrundet etter vanlige avrundingsregler.  

Fiskeridirektoratet fastsetter biomassetak for innehavere som kvalifiserer for unntak etter 

produksjonsområdeforskriften § 9 og § 12. 

 

II 

Denne forskriften trer i kraft ..….  

 


