
 

Utkast til forskrift om endring i forskrift om internkontroll for å oppfylle 

akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) 
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 17. juni 

2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 23, lov 19. desember 2003 nr. 124 om 

matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 

nr. 1790, og lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30. 
 

I 

 

I forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-

Akvakultur) gjøres følgende endring: 

 

Forskriftens kapittelinndeling skal fjernes. 

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner  

Kapittel II. Krav til internkontroll 

Kapittel III. Administrative bestemmelser 

 

§ 2 første ledd skal lyde: 

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av: 

a) lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven), 

b) lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

begrenset til regler som regulerer dyrehelse i akvakulturanlegg, notvaskerier, slakteri- 

og tilvirkningsanlegg og hos transportør akvakulturrelatert virksomhet, eller 

c) lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernloven) begrenset til akvakulturanlegg, 

slakteri- og tilvirkningsanlegg og transportør akvakulturrelatert virksomhet. 

 

§ 3 skal lyde: 

§ 3 Definisjoner 

I denne forskriften menes med:  

a) Akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller installasjon som drives 

av et akvakulturforetak der akvakulturdyr oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, 

områder eller installasjoner der ville akvatiske dyr høstet eller fanget med tanke på 

konsum, holdes midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. Med akvakulturforetak 

menes her ethvert privat eller offentlig foretak, ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som 

helst virksomhet i forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr. 

b) Akvakulturdyr: vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, 

unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. 

c) Akvakulturlovgivningen: De lovene som er nevnt i § 2 og forskrifter fastsatt med hjemmel i 

disse. 

d) Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 

organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av 

akvakulturlovgivningen. 

e) Notvaskerier: virksomhet som transporterer eller rengjør nøter og eventuelt annet utstyr fra 

akvakulturanlegg. 

f) Slakteri- og tilvirkningsanlegg: virksomhet hvor det foregår slakting eller tilvirkning av 

akvatiske dyr fra akvakulturanlegg. 



 

g) Transportør: enhver fysisk eller juridisk person som transporterer akvakulturdyr for egen 

eller tredjemanns regning. 

3.  Akvakulturrelatert virksomhet 

a) akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller installasjon som drives 

av et akvakulturforetak der akvakulturdyr oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, 

områder eller installasjoner der ville akvatiske dyr høstet eller fanget med tanke på 

konsum, holdes midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. Med 

akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig foretak, ideelt eller ikke, som 

utøver en hvilken som helst virksomhet i forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking 

av akvakulturdyr. 

b) notvaskerier: virksomhet som transporterer eller rengjør nøter og eventuelt annet utstyr 

fra akvakulturanlegg. 

c) slakteri- og tilvirkningsanlegg: virksomhet hvor det foregår slakting eller tilvirkning av 

akvatiske dyr fra akvakulturanlegg. 

d) transportør: enhver fysisk eller juridisk person som transporterer akvakulturdyr for 

egen eller tredjemanns regning. 

 

§ 5 annet ledd skal lyde: 

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:  

a) sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten 

er tilgjengelig, 

b) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i 

virksomhetens internkontroll, 

c) fastsette mål for internkontrollarbeidet, 

d) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten, 

e) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende 

planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, 

f) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller 

i medhold av akvakulturlovgivningen, og 

g) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt. 

     

§ 5 fjerde ledd skal lyde: 

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte forhold som nevnt i § 5 annet 

ledd bokstav c til g. nummer 3 til 7.  

 

§ 6 skal lyde: 

§ 6 Tilsyn og vedtak 

Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i 

og i medhold av denne forskriften i samsvar med akvakulturloven. og kan herunder treffe 

vedtak etter § 27 om pålegg om tiltak, § 28 om tvangsmulkt, § 29 om iverksetting av tiltak for 

den ansvarliges regning og § 30 om overtredelsesgebyr.  

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i 

medhold av denne forskriften i samsvar med matloven og dyrevernloven. § 23 om tilsyn og 

vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging 

og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.  



 

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i 

medhold av denne forskriften i samsvar med dyrevernloven § 25 om vedtak og klage og kan 

herunder treffe vedtak etter § 26 om tvangsmulkt.  

 

§ 7 skal lyde: 

§ 7 Dispensasjon 

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kan i særskilte tilfelle på sine respektive 

forvaltningsområder dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil 

stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. når særlige grunner 

foreligger på sine respektive forvaltningsområder dispensere fra forskriften 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft xx.xx.xx 

 



 

Utkast til forskrift om endring i forskrift om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) 
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 17. juni 

2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 10, § 11, § 12, § 13, § 

17, § 21, § 22 og § 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. 

(matloven) § 7, § 8, § 14, § 15 og § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og 

lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30, jf. delegeringsvedtak 6. februar 2004 nr. 307.  

 

I 

 

I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 3 skal lyde: 

 

§ 3 Forskriftens saklige virkeområde 

       Forskriften omfatter drift av akvakulturanlegg, herunder lokaliteter hvor det ikke er 

akvakulturdyr. Forskriften omfatter ikke akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i form 

av bunnkultur uten at dyrene holdes i fangenskap (havbeite), og drift av restitusjons- og 

mellomlagringsmerder ved fangstbasert akvakultur. For øvrig gjelder følgende:  

a) Akvakultur av matfisk og stamfisk reguleres av kapittel 1, 2, 3, 4 og 7.  

b) Akvakultur av settefisk reguleres av kapittel 1, 2, 3, 5 og 7.  

c) Akvakultur av kultiveringsfisk reguleres av kapittel 1 og 7. I tillegg gjelder følgende 

bestemmelser: § 5 tredje ledd, § 6 unntatt første ledd, § 7 første og andre ledd, § 10 første 

ledd, § 11, § 12 unntatt tredje ledd, § 13, § 14, § 16, § 19 til og med § 22, § 24 til og med § 

34, § 50, § 51 tredje, fjerde og femte ledd, § 57 unntatt første ledd bokstav b, § 58 tredje ledd, 

§ 59 til og med § 62.  

d) Akvakultur av bløtdyr og krepsdyr reguleres av kapittel 1, 2, 6 og 7.  

e) Akvakultur av pigghuder reguleres av kapittel 1, 6 og 7. I kapittel 6 unntas § 64 bokstav b 

og e, og § 66. I tillegg gjelder følgende bestemmelser: § 5 unntatt siste ledd, § 6 første ledd, § 

7 unntatt andre ledd, § 8, § 10 første ledd, § 12 første, tredje og fjerde ledd, § 15, § 17 og § 18, 

§ 64 bokstav a, c og d og § 65.  

f) Oppbevaring av matfisk i slaktemerder ved slakteri reguleres av kapittel 1 og 7. I tillegg 

gjelder følgende bestemmelser: § 5 til og med § 10, § 11 første ledd, § 12, § 13 andre og siste 

ledd, § 14 første ledd, § 16, § 17, § 19 til og med § 23, § 25, § 28 til og med § 32, § 37 til og 

med § 39, § 41 bokstav c og g, § 42 unntatt bokstav c i første ledd og bokstav d i andre ledd, § 

46, § 47 og § 54.  

g) Oppbevaring av leppefisk reguleres av kapittel 1 og 7. I tillegg gjelder følgende 

bestemmelser: § 5, § 8, § 10 til og med § 17, § 19, § 20, § 22, § 23, § 25, § 27, § 28, § 29, § 

31, § 32, § 33, § 34, § 37, § 38 og § 47.  



 

h) Installasjoner for fritidsfiske reguleres, med unntak for § 27, av kapittel 1, 2, 3 og kapittel 

7. I tillegg gjelder § 42, § 48 og § 50.  

i) Zoobutikk, hagesenter, hagedam, kommersielt akvarium og grossist med akvariedyr hvor 

det er direkte avløp til naturlige vannmasser uten behandling av avløpsvannet, reguleres av § 5 

tredje ledd unntatt bestemmelser om velferd, § 7 første og andre ledd unntatt bestemmelser 

om velferd, § 10, § 11 første ledd, § 13 unntatt fjerde ledd og siste ledd bokstav c, § 14, § 16 

unntatt første ledd.  

j) Annen produksjon enn det som følger av de foregående ledd, reguleres av kapittel 1, 2 og 7. 

Dersom produksjonen gjelder fisk gjelder i tillegg kapittel 3. Dersom produksjonen gjelder 

andre akvakulturdyr enn fisk, bløtdyr eller krepsdyr er den unntatt fra § 5 tredje ledd, § 6 

andre, tredje og fjerde ledd, § 7 andre ledd, § 9, § 10 andre ledd, § 11, § 12 andre og femte 

ledd, § 13, § 14 og § 16.  

§ 4 bokstav g) skal lyde:  

g) Biomasse: den til enhver tid stående biomasse mengde av levende fisk (målt i kg eller 

tonn).  

§ 4 bokstav k) skal lyde 

k) Installasjon: innretning der akvakulturdyr kan fôres, behandles, eller oppbevares, inkludert 

fortøyninger. En installasjon kan bestå av flere produksjonsenheter. 

§ 4 bokstav v) skal lyde:  

Settefisk: rogn, yngel, parr,, ellersmolt eller tilsvarende livsstadier som produseres med sikte 

på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon. 

§ 5 annet ledd skal lyde:  

Det er forbudt å drive akvakultur med fremmede arter som ikke forekommer naturlig i 

området.  

 

§ 7 annet og tredje ledd skal lyde: 

       Beredskapsplanen skal bidra til å ivareta smittehygiene og fiskevelferd i krisesituasjoner. 

Den skal blant annet gi oversikt over smittehygieniske og dyrevernmessige tiltak som er 

aktuelle å iverksette for å hindre og eventuelt håndtere akutt utbrudd av smittsom sykdom og 

massedød, herunder opptak, behandling, transport, maksimum oppholdstid for fisk i 

rørsystemer ved systemsvikt, slakting og destruksjon av syke og døde akvakulturdyr.  

       Beredskapsplanen skal videre gi oversikt over tiltak for å hindre og eventuelt håndtere 

dødelighet ved skadelige alge- og manetforekomster, levemiljøforhold som er uforenlig med 

artens krav skadelig vanntemperatur og akutt forurensning.  

 

§ 8 annet ledd skal lyde: 



 

Installasjon skal være merket med lokalitetsnummer og navnet på den eller de som 

innehar tillatelse på lokaliteten har produksjon i akvakulturanlegget. Merkingen skal være i 

form av skilt som skal kunne ses fra sjøen og annen naturlig adkomst.  

 

§ 12 første ledd skal lyde: 

       Den ansvarlige for den daglige drift skal sikre at det føres risikobasert tilsyn med forhold 

av betydning for miljøet samt for helsen og velferden for akvakulturdyr, herunder tilsyn med 

installasjoner, tekniske innretninger og utstyr for produksjon. Tilsynet i akvakulturanlegg med 

fisk skal utføres minst en gang om dagen såfremt værforholdene tillater det. Tilsynet i 

akvakulturanlegg med bløtdyr, krepsdyr og pigghuder skal utføres minst en gang i uken.  

 

§ 15 annet ledd skal lyde: 

       Dersom akvakulturdyr tilføres legemidler som medfører plikt til å holde akvakulturdyrene 

tilbake (tilbakeholdelsestid), skal dette varsles ved skilt som skal stå sammen med 

lokalitetsskiltet skilt med lokalitetsnummer Skiltet skal kunne ses fra sjøen og annen naturlig 

adkomst. Varslingsplikten gjelder fra påbegynt behandling og til tilbakeholdelsestiden for det 

aktuelle medikamentet som benyttes er utløpt.  

 

§ 18 skal lyde:   

§ 18 Fiske- og ferdselsforbud 

Det er forbudt å drive fiske nærmere anlegget produksjonsenhet enn 100 meter og å 

ferdes nærmere enn 20 meter. Avstanden måles fra en rett linje trukket mellom anleggets 

faktiske ytterpunkt i overflaten.  

 

§ 24 annet og tredje ledd skal lyde: 

Akvakulturanlegget skal ha et reservesystem som ved svikt i anlegget kan sikre fiskens 

grunnleggende fysiologiske behov med hensyn til oksygen og metabolitter.  

Det skal foretas systematiske målinger av vannkvalitetsparametrene O2, pH, salinitet 

og temperatur i anlegget. Kravet om måling av salinitet gjelder ikke når vannet utelukkende er 

fra en ferskvannskilde. Måling av pH gjelder ikke når vannet utelukkende er fra sjøen.  

 

§ 29 første ledd skal lyde: 

Fisken skal kontrolleres før intern flytting i akvakulturanlegget, og fisk som ikke er 

skikket til det, skal ikke flyttes.  



 

 

§ 37 femte ledd skal lyde: 

       Det er forbudt å slippe fisk ut fra installasjonenanlegget. 

 

§ 38 skal lyde: 

§ 38 Meldeplikt ved rømming 

Det skal straks meldes fra på fastsatt skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor 

dersom det er kjennskap til at fisk rømmer, eller når mistanke om rømming foreligger, 

uavhengig av om fisken har rømt fra egne eller andres produksjonsenheter eller 

installasjonerakvakulturanlegg. Nærmere krav til meldeplikten fastsettes i skjema for melding 

om rømming.  

 

§ 39 første ledd skal lyde:  

Det skal straks foretas gjenfangst av fisk som er rømt. Gjenfangstplikten begrenses til 

sjøområdet inntil 500 meter fra hver produksjonsenhet anlegget og opphører når det er 

åpenbart at den rømte fisken ikke lenger befinner seg i dette området. Avstanden måles fra en 

rett linje trukket mellom anleggets faktiske ytterpunkt i overflaten. 

 

 

§ 40 annet  og tredje ledd skal lyde:   

Av driftsplanen skal det for de to neste kalenderårene minimum framgå:  

a) hvilke lokaliteter det planlegges å sette ut fisk på i, tidspunktet for utsett og antall fisk. For 

lokaliteter som knytter seg til flere tillatelser, der flere akvakulturtillatelser er tilknyttet, skal 

det fremgå hvilke tillatelser utsettet gjelder for, og  

b) tidsrom for brakklegging og eventuell flytting av fisk til andre lokaliteter, og  

c) hvilke lokaliteter som eventuelt ikke planlegges brukt. 

Lokaliteter Akvakulturanlegg i sjøvann med matfisk og stamfisk skal tømmes og 

brakklegges i minimum 2 måneder etter hver produksjonssyklus. Mattilsynet kan treffe vedtak 

om lengre brakkleggingstid av den enkelte lokalitet enkeltanlegg og koordinert brakklegging 

av et område, dersom hensynet til fiskehelse tilsier det.  

 

§ 40 sjette ledd skal lyde: 

Fiskeridirektoratets regionkontor skal i samråd med Mattilsynet fatte vedtak om 

godkjenning av den del av planen som gjelder det første året. Mattilsynet kan i vedtak nekte 



 

godkjenning dersom hensynet til fiskehelse på i den det enkelte lokaliteten akvakulturanlegget 

eller i et område tilsier det.  

 

§ 41 første ledd bokstav h: 

Resultater etter foretatte miljøundersøkelser: kart (1:5000), det topografiske 

bunnkartet, anleggskartet lokalitetskartet der prøvetakingsstedene er avmerket og skjema for 

oppsummering av undersøkelsen. 

 

§ 43 skal lyde: 

Driftsjournalen for akvakulturanlegg med stamfisk skal på lokalitetsnivå i tillegg minst 

inneholde opplysninger om biologisk avstamming. For lokaliteter på land skal driftsjournalen 

i tillegg minst inneholde opplysning om: I tillegg skal driftsjournal for landlokalitet minst 

inneholde opplysning om:  

a) antall rognkorn produsert, og  

b) Leveranse av rogn internt og eksternt: dato for leveranse, navn på mottaker og antall 

rognkorn.  

 

§ 44 første ledd skal lyde: 

Fra akvakulturanlegg i sjøvann med fisk skal det månedlig rapporteres til 

Fiskeridirektoratet om tidspunktet for brakklegging av lokaliteten på hver lokalitet.  I tillegg 

skal det for hver produksjonsenhet som er i drift rapporteres om følgende opplysninger: 

a) nummer på produksjonsenhet knyttet til innehaver av tillatelse,  

b) utsett av fisk: art, antall fisk og årsklasse,  

c) beholdning av fisk: art, antall individer og årsklasse,  

d) biomasse,  

e) utslaktingskvantum: art, antall fisk, slaktevekt og slaktetilstand,  

f) Uttak av levende fisk: art, antall og kvantum, ved flytting av fisk skal det rapporteres til 

hvilket akvakulturanlegg fisken er flyttet til,  

g) tap: dødelighet og annen årsak til tap, art, antall fisk og kvantum,  

h) fôrforbruk i kilo og fôrtype, og  

i) volum.  

Tredje til sjette ledd blir nytt andre til femte ledd. 

 

§ 45 første ledd skal lyde:  



 

Fra akvakulturanlegg med stamfisk av laks, ørret og regnbueørret 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: produsert, levert og eventuell restbeholdning.  

 

§ 59 fjerde ledd skal lyde: 

For akvakulturanlegg som ble etablert før 1. januar 2001 kan det gis dispensasjon fra 

andre ledd.  

 

§ 67 første ledd skal lyde: 

Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i 

§ 5 unntatt tredje ledd, § 6 første ledd, § 7 unntatt andre ledd, § 8 unntatt fjerde ledd, § 10 

første ledd, § 12 første, tredje og fjerde ledd, § 15, § 17, § 18, § 35 til og med § 39, § 40 

unntatt tredje ledd, § 41 bokstav a-f og h, § 42 første ledd bokstav a, b, c og g og andre ledd, § 

43, § 44, § 45, § 47, § 48, § 49, § 52, § 53, § 55, § 57 første ledd bokstav a t.o.m. d, § 64 

unntatt bokstav e, § 65 og § 66.  

 

 

§ 68 første ledd skal lyde: 

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene nevnt i § 67 

første ledd, bortsett fra § 48 første og annet ledd. Frem til og med 31. desember 2013 kan 

Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller dispensere fra § 52.  Fra 1. januar 2014 bortfaller 

dispensasjonsadgangen fra § 52. 

 

Overskriften til Kapittel 7 skal lyde:  

 

Kapittel 7 Avsluttende bestemmelser. Administrative bestemmelser, tiltak og straff. 

§ 71 oppheves: 

§ 71. Endring i andre forskrifter  

       § 10, 1. ledd i forskrift 29. mars 2007 nr. 361: Forskrift om reaksjoner ved overtredelse av 

akvakulturloven skal lyde: - - -  

 

II 



 

Forskriften trer i kraft xx.xx.xxxx. 

 



 

Utkast til forskrift om endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for 

laks, ørret og regnbueørret 
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 17. juni 

2005 nr. 79 om akvakultur § 2, § 5, § 6, § 7, 9, § 10, § 11, § 16, § 19 og § 26. 

 
I 

 

I forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret gjøres det følgende 

endringer: 

 

§ 3 skal lyde:   

Akvakultur av matfisk i sjøvann reguleres av kapittel 1, 2, 3, 7, og 8 og 9.  

Akvakultur av settefisk reguleres av kapitlene 1, 2, 8 og 9, samt § 29, § 30, § 31 og § 

33.  

Akvakultur av matfisk til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål 

reguleres av kapitlene 1, 2, 5, 7, 8 og 9.  

Akvakultur av matfisk i ferskvann reguleres av kapitel 1, 2, 4, 8 og 9, samt § 29, § 30, 

§ 35, § 36 og § 37.  

Akvakultur av stamfisk reguleres av kapitel 1, 2, 6, 7 og 8 og 9.  

 
§ 4 Definisjoner skal lyde:   

 

I denne forskrift forstås med:  

1 a) Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak 

for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller 

kvalitet.  

2b) Akvakulturtillatelse: tillatelse gitt i medhold av akvakulturloven, som ved registrering i 

akvakulturregisteret gir rett til bestemt type produksjon av bestemt art, i bestemt 

omfang, på en eller flere bestemte lokaliteter.  

3c) Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kilo eller tonn). 

4 d) Lokalitet: geografisk avgrenset område, enten på land eller i vann, der det søkes om 

eller er gitt tillatelse til akvakultur.  

5. Lokalitetsbiomasse: den maksimalt tillatte biomasse som tillates på lokaliteten til enhver 

tid.  

6e) Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn 

under definisjonen av settefisk eller stamfisk.  

7f) Settefisk: rogn, yngel, parr eller smolt som produseres med sikte på overføring til andre 

lokaliteter eller annen type produksjon.  

8g) Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.  

 

§ 8 første ledd skal lyde:  



 

Søknad om tillatelse etter kapitlene 2-6 og klarering av lokalitet etter kapittel 7 utfylles 

på fastsatt skjema, og sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes om 

tillatelse eller lokalitetsklarering. Det samme gjelder melding etter § 37. 

 

§ 8 fjerde ledd skal lyde: 

Søknad etter § 33 andre ledd og melding etter § 33 tredje ledd sendes 

Fiskeridirektoratets regionkontor i den region der tillatelsen er hjemmehørende. Søknad om 

dispensasjon etter § 34 tredje ledd sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region hvor 

lokaliteten ligger. 

 

§ 9. Krav til søknad skal oppheves,  

Fiskeridirektoratet kan ved utlysingen og i søknadsskjema fastsette krav til søknadens 

innhold.  

Endringer i søknaden etter søknadsfristen anses som ny søknad og skal ikke behandles.  

§ 9a. Særskilte krav til søknad for tillatelser utlyst i Finnmark i 2006 skal oppheves: 

Søknaden skal inneholde opplysninger som er relevante i forhold til tildelingskriteriene i § 18, 

herunder:  

a) dokumentasjon av tilgjengelig oppstartskapital, minimum 2 millioner norske kroner. 

Dokumentasjon skal foreligge i form av revisorbekreftelse eller bekreftelse fra bank  

b) hvilket utbudsområde det søkes i  

c) ugjenkallelig bud uten forbehold uttrykt i norske kroner.  

Budet skal vedlegges i egen, lukket konvolutt knyttet til den enkelte søknad, merket « 

utbudsområde Vest-Finnmark » eller « utbudsområde Øst-Finnmark » og søkers navn. Budet 

skal gis på særskilt skjema utarbeidet av Fiskeridirektoratet. Det kan kun gis ett bud per 

søknad.  

0 Tilføyd ved forskrift 29 sep 2006 nr. 1109.  

 

§ 10. Overgangsbestemmelse konkurs oppheves:  

Innehaver av midlertidig konsesjon tildelt med hjemmel i forskrift 14. desember 2004 

nr. 1644 om behandling av akvakulturkonsesjoner ved konkurs, kan innen utløp av den 

midlertidige konsesjonen søke Fiskeridirektoratet om tildeling av de tillatelser som er omfattet 

av den midlertidige konsesjonen.  

Enhver som den 31. desember 2005 kunne tildeles midlertidig konsesjon med hjemmel 

i ovenfor nevnte forskrift § 5, kan innen 31. januar 2006 søke Fiskeridirektoratet om å få 

tildelt tillatelse tilsvarende den tillatelse som falt bort ved konkursåpningen.  

Det skal ikke betales gebyr for søknader etter denne bestemmelsen.  

§ 13. Dispensasjon  oppheves 

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i dette kapitlet  

§ 14a Fordeling og tildeling av tillatelser utlyst i Finnmark i 2006 oppheves: 

Ved denne tildelingsrunden skal følgende geografiske fordeling gjelde:  

a) 3 tillatelser til utbudsområde Vest-Finnmark som omfatter kystkommunene Alta, Hasvik, 



 

Loppa, Måsøy, Nordkapp, Hammerfest, Kvalsund og Porsanger.  

b) 7 tillatelser til utbudsområde Øst-Finnmark som omfatter kystkommunene Lebesby, Gamvik, 

Berlevåg, Båtsfjord, Vadsø, Nesseby, Vardø og Sør-Varanger.  

§ 16a. Vederlag for tillatelser utlyst i Finnmark i 2006 oppheves:  

Vederlaget skal betales senest innen 3 uker etter at tilsagnet er mottatt av søker. 

Vederlaget som skal betales tilsvarer det aksepterte budet.  

Ved manglende innbetaling av vederlag innen fristen overføres tilsagnet til neste på 

listen over rangerte bud. Dersom en søker som har fått budet akseptert velger ikke å betale 

vederlaget, bortfaller alle bud fra denne søkeren og søkere i samme konsern.  

Søkere er bundet av sine bud inntil samtlige vederlag i et utbudsområde er betalt. 

Fiskeridirektoratet informerer søkerne når betaling har funnet sted.  

0 Tilføyd ved forskrift 29 sep 2006 nr. 1109.  

 

§ 17 oppheves. 

 

§ 18. Prekvalifisering og tilsagn om tildeling av tillatelser utlyst i Finnmark i 2006 

oppheves:  

Søker som har dokumentert tilgjengelig oppstartskapital, minimum 2 millioner norske 

kroner, vil bli vurdert som prekvalifiserte. Dokumentasjon skal foreligge i form av 

revisorbekreftelse eller bekreftelse fra bank.  

Fiskeridirektoratet åpner i internt møte budene fra de prekvalifiserte søkerne og 

rangerer budene fra høyest til lavest innen hvert utbudsområde. Rangering av bud med samme 

pålydende avgjøres av Fiskeridirektoratet ved loddtrekning. Prekvalifiserte søkere med 

høyeste bud innen et utbudsområde vil få tilsagn om tillatelse innenfor det utlyste antall 

tillatelser.  

0 Opphevet ved forskrift 28. desember 2005 nr. 1728. Tilføyd ved forskrift 29 sep 2006 nr. 

1109.  

§ 19 tredje ledd skal lyde:  

For tillatelser tildelt etter utlysing i 2002, herunder tillatelser med lokalisering i 

Musken i Tysfjord kommune kreves det i en periode på 12 år etter tilsagn om tillatelse ble 

gitt, tillatelse fra Fiskeridirektoratet til endringer som avviker fra de vilkår som er fastsatt i 

tillatelsen. 

 

§ 29 annet ledd skal lyde:  

Ved utvidelse av lokalitetsbiomasse biomasse på lokalitet eller endring av areal må det 

innhentes ny klarering.  

 

§ 30 Generelle vilkår for klarering av lokalitet skal lyde: 

Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom  

a) det er miljømessig forsvarlig;  



 

b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på  

1. søkers behov for areal til planlagt akvakulturvirksomhet,  

2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,  

3. annen bruk av området, og  

4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. 

mai 1981 nr. 38 om viltet;  

c) det er gitt tillatelser som kreves etter  

1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.,  

2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,  

3. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, og og  

4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann; og  

d) det ikke er i strid med  

1. Vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77,  

2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 

mangfold, eller  

3. Vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.  

 

 

§ 31 Særlige krav til lokalitet for settefisk skal lyde:  

Klarering av lokalitet for settefisk skal ikke gis:  

1. til sjøvannslokalitet eller merdbasert ferskvannslokalitet, eller  

2 

. 

dersom søker ikke har sannsynliggjort at virksomheten har tilgang til tilstrekkelige mengder 

vann av en kvalitet som sikrer fiskene gode levevilkår, herunder tilstrekkelig 

vanngjennomstrømning.  

 

§ 32 første ledd skal lyde: 

Klarering av lokalitet for stamfisk skal ikke gis dersom det er annen 

akvakulturvirksomhet på lokaliteten.  

 

§ 36 skal lyde: 

§ 36. Minste særlige krav til søknad   

Søknad om klarering av lokalitet skal inneholde:  

1a). opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,  



 

2b). kartdokumentasjon som angitt i NS 9410 - Miljøovervåking av marine matfiskanlegg - 

eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, og  

3c). resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en enkelt trendovervåking av 

bunnforholdene på lokaliteten (i NS 9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS 9410 

eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm.  

Første ledd nr. 2 og 3 bokstav b) og c)gjelder bare ved søknad om klarering av lokalitet 

i sjøvann.  

Miljøundersøkelsen etter første ledd nr. 3 bokstav c)skal gjøres av kompetent organ. Et 

kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være 

uavhengig oppdragsgiver.  

På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd nr. 3 bokstav c) vanskelig lar 

seg gjennomføre etter NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på 

grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan Fiskeridirektoratets 

regionkontor i samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.  

Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold 

tilsier det, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen kreve 

undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) 

(i NS 9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS 9410 jf. 9423 eller tilsvarende internasjonal 

standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å 

utføre oppgaven.  

Fiskeridirektoratet kan i samråd med Fylkesmannen stille krav om miljøundersøkelser 

av lokaliteter i ferskvann.  

 

§ 37 første ledd skal lyde:  

 Ved samlokalisering av tillatelser til akvakultur av matfisk som innehas av samme 

person og som ikke innebærer utvidelse av klarert lokalitetsbiomasse biomasse på lokaliteten 

og lokalitetsstørrelse, skal det sendes melding sammen med eventuell endret driftsplan til 

Fiskeridirektoratets regionkontor for hver nye tillatelse som knyttes til lokaliteten. Det er ikke 

tillatt å sette ut fisk på lokaliteten knyttet til den nye tillatelsen før innehaver av tillatelsen har 

mottatt endret tillatelse i tråd med meldingen og godkjenning av endret driftsplan.  

 

§ 37 tredje ledd skal lyde: 

    Fiskeridirektoratets regionkontor plikter å utstede endret tillatelse så snart som 

mulig, fortrinnsvis innen en uke regnet fra melding etter første ledd er mottatt. Driftsplanen 

skal snarest mulig vurderes av Fiskeridirektoratets regionkontor og Mattilsynet, jf. 

akvakulturdriftsforskriften § 40. 

 

 

Kapitteloverskriften til Kapittel 8 skal lyde: 

 

Kapittel 8 Avsluttende bestemmelser   

 

Bestemmelsene i kapittel 9 flyttes til kapittel 8 og kapitteloverskriften ”Kapittel 9. 

Ikrafttredelse og opphevelse av andre forskrifter” fjernes. 

 



 

 

II 

Forskriften trer i kraft xx.xx.xx. 

 

 

 



 

Utkast til forskrift om endring av forskrift om tillatelse til akvakultur av 

andre arter enn laks, ørret og regnbueørret  
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 17. juni 

2005 nr. 79 om akvakultur § 5, § 6, § 9 og § 10.  

 

I 

I forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret gjøres 

følgende endringer: 

 

§ 3 Definisjoner skal lyde: 

I denne forskrift forstås med:  

1a)  Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for 

å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet.  

2b) Akvakulturtillatelse: tillatelse gitt i medhold av akvakulturloven, som ved registrering i 

akvakulturregisteret gir rett til bestemt type produksjon av bestemt art, i bestemt omfang 

på en eller flere bestemte lokaliteter.  

3c). Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kilo eller tonn).  

4c). Bløtdyr: leddsnegler, snegler, muslinger, blekkspruter og sjøtenner.  

5d). Ferskvann: vann med inntil 0,5 promille saltinnhold.  

6,e). Krepsdyr: alle krepsdyr, herunder hummer og krabbe.  

7,f). Lokalitet: geografisk avgrenset område enten på land eller i vann der det søkes om eller er 

gitt tillatelse til akvakultur.  

8,g). Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn 

under definisjonen av settefisk eller stamfisk.  

9h). Pigghuder: sjøliljer, sjøstjerner, slangestjerner, sjøpiggsvin og sjøpølser.  

10i). Settefisk: rogn, yngel eller smolt eller andre tidlige livsstadier som produseres med sikte 

på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon. 

11,j). Sjøvann: vann med minst 0,5 promille saltinnhold.  

12k). Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.  

 

§ 4 første og andre ledd skal lyde:  

Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse. Det kan ikke gis tillatelse til akvakultur av 

fremmede organismer. arter som ikke forekommer eller tidligere har forekommet naturlig i 

området. 

Tillatelse som gis i medhold av denne forskriften gjelder for kan gis til:  

1.a) en bestemt art,  



 

2.b) en bestemt lokalitet, og  

3.c) enten  

1 oppbevaring og klekking av rogn og produksjon av tidlige livsstadier som produseres 

med sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon, eller 

2 ment for utsett eller akvakultur av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder basert på 

senere livsstadier (frem til konsum.).  

     

§ 4 nytt fjerde ledd skal lyde:  

Ved utvidelse av tillatelsens avgrensning, lokalitet eller endring av areal må det 

innhentes ny klarering.  

 

§ 6 Overgangsbestemmelse konkurs skal oppheves. 

Innehaver av midlertidig konsesjon tildelt med hjemmel i forskrift 14. desember 2004 

nr. 1644 om behandling av akvakulturkonsesjoner ved konkurs, kan innen utløp av den 

midlertidige konsesjonen søke Fiskeridirektoratet om tildeling av de tillatelser som er omfattet 

av den midlertidige konsesjonen.  

Enhver som den 31. desember 2005 kunne tildeles midlertidig konsesjon med hjemmel 

i ovenfor nevnte forskrift § 5, kan innen 31. januar 2006 søke Fiskeridirektoratet om å få 

tildelt tillatelse tilsvarende den tillatelse som falt bort ved konkursåpningen.  

Det skal ikke betales gebyr for søknader etter denne bestemmelsen.  

 

§ 7 første ledd skal lyde:  

Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom  

a) det er miljømessig forsvarlig;  

b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på  

1.  søkers behov for areal til planlagt akvakulturvirksomhet,  

2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,  

3. annen bruk av området, og  

4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d, herunder vedtak om vern etter lov 29. 

mai 1981 nr. 38 om viltet 

c) det er gitt tillatelser som kreves etter  

1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.,  

2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,  

3. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og  

4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann; og  



 

d) det ikke er i strid med  

1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77,  

2. vedtatte vernetiltak etter kapittel V i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens 

mangfold, eller  

3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.  

 

§ 8 Særlige krav til lokalitet for akvakultur av settefisk i ferskvann skal lyde:  

Tillatelse til akvakultur av settefisk i ferskvann skal ikke gis:  

1. til merdbasert ferskvannslokalitet, eller  

2. dersom søker ikke har sannsynliggjort at virksomheten har tilgang til tilstrekkelige mengder 

vann av en kvalitet som sikrer fiskene gode levevilkår, herunder tilstrekkelig 

vanngjennomstrømning.  

 

 

§ 10 skal lyde: 

§ 10 Minstekrav til søknad  

Søknaden skal inneholde:  

1a) opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,  

2b). kartdokumentasjon som angitt i NS 9410 - Miljøovervåking av marine matfiskanlegg - 

eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, og  

3 c). resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en trendovervåking av bunnforholdene på 

lokaliteten (i NS 9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS 9410 eller tilsvarende 

internasjonal standard/anerkjent norm.  

Første ledd nr. 2 og 3 bokstav b) og c) gjelder bare ved søknad om akvakultur av fisk 

på lokalitet i sjøvann.  

Første ledd gjelder ikke for søknader fra fiskere registrert på blad A eller B i 

fiskermanntallet samt tilvirkere for oppbevaring av villfanget fisk som ledd i akvakultur av 

midlertidig eller sporadisk karakter.  

Miljøundersøkelsen etter første ledd nr. 3 bokstav c)skal gjøres av kompetent organ. Et 

kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være 

uavhengig oppdragsgiver.  

På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd nr. 3 bokstav c) vanskelig lar 

seg gjennomføre etter NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på 

grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan Fiskeridirektoratets 

regionkontor i samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.  

Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold 

tilsier det, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen kreve 

undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) 

(i NS 9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS 9410 jf. 9423 eller tilsvarende internasjonal 



 

standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å 

utføre oppgaven.  

 

§ 10a første ledd skal lyde: 

Søknad om tillatelse til akvakultur av blåskjell skal inneholde dokumentasjon som 

viser at søker har  

a) innbetalt et depositum på kr 2.500 per omsøkt dekar til en sperret konto, eller  

b) en forsikring som gir tilsvarende dekning som i bokstav a, eller  

c) stilt annen likeverdig sikkerhet som gir tilsvarende dekning som i bokstav a.  

 

§ 10 a siste ledd skal lyde: 

Depositumet, forsikringen eller annen likeverdig sikkerhet skal være sikkerhet for 

opprydding etter permanent opphør av drift på en lokalitet, jf. akvakulturdriftsforskriften § 15  

17 annet ledd og akvakulturloven § 13 første ledd.  

 

Overskriftene til kapittel 4 skal lyde:  

 

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser  

 

Bestemmelsene i kapittel 5 og 6 flyttes til kapittel 4 og overskriftene til kapittel 5 og 6 fjernes. 

 

 

II 

Forskriften trer i kraft xx.xx.xx 

 

 



 

Utkast til forskrift om endring av forskrift om gebyrer i forbindelse med 

akvakulturvirksomhet 
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 17. juni 

2005 om akvakultur § 26. 

 

I 

 

I forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakulturvirksomhet 

gjøres følgende endringer: 

 

 

§ 2a oppheves. 

§ 2a. Søknadsgebyr i forbindelse med utlysningen av tillatelser i Finnmark 2006  

For behandling av søknad i forbindelse med utlysningen av tillatelser til matfisk av 

laks, ørret og regnbueørret i Finnmark i 2006, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 

12.000,-.  

Søkere som ikke får tilsagn om tillatelse får refundert søknadsgebyret i første ledd. 

Refusjon vil bli foretatt innen et utbudsområde etter at samtlige vederlag innen området er 

betalt, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og 

regnbueørret § 16a.  

0 Tilføyd ved forskrift 29 sep 2006 nr. 1110.  

 

§ 4 skal lyde: 

Fiskeridirektoratet kan frafalle gebyr og avgift for tilsyn og kontroll etter § 2 og § 3 når 

særlige grunner foreligger. Vedtak om å opprettholde gebyr kan ikke påklages.  

 

II 

Forskriften trer i kraft xx.xx.xx 

 

 

 

  

 

 



 

Utkast til forskrift om endring av forskrift om akvakulturregisteret (a-

registerforskriften)  
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 17. juni 

2005 om akvakultur § 18, § 19 og § 20. 

I 

 

I forskrift 28. desember 2005 nr. 1706 om akvakulturregisteret gjøres følgende endringer: 

 

Kapitteloverskriftene skal lyde:  

 

Kapittel I. 1 Generelle bestemmelser  

Kapittel II. 2 Tinglysing av akvakulturtillatelser og tilknyttede rettighet 

Kapittel III. 3 Forskjellige bestemmelser  

Kapittel IV. 4 Avsluttende bestemmelser  

 
§ 4 bokstav a skal lyde: 

a) tillatelsens art, lokalitet(er), nummer, fylke, kommune, tidspunkt for etablering og eventuelle 

tidsbegrensninger, type tillatelse, kapasitet, begrensninger av tillatelsens innhold,  

 

II 

Forskriften trer i kraft xx.xx.xx 

 



 

Utkast til endring av forskrift om reaksjoner ved overtredelse av 

akvakulturloven 
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xx med hjemmel i lov 17. juni 

2005 nr. 79 om akvakultur § 30. 

I 

I forskrift 29. mars 2007 nr. 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven gjøres 

følgende endringer: 

§ 11 skal lyde:  

§ 11 Utmåling av overtredelsesgebyr ved andre overtredelser  

Ved overtredelse av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret 

§ 29, forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 4 

første ledd jf. annet ledd nr. 2 og fjerde ledd,  forskrift om tildeling og drift ved 

havbeiteverksemd § 28 eller forskrift om drift av akvakulturanlegg § 5, § 7, § 37, § 38 eller § 

39 utgjør overtredelsesgebyret folketrygdens grunnbeløp multiplisert med en, tre, seks eller ti. 

Utmålingen tar utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp på overtredelsestidspunktet.  

 

II 

Forskriften trer i kraft xx.xx.xx. 

 

 



 

Andre forskrifter som foreslås opphevet:  

Delegering av myndighet til Fiskeridepartementet etter lov om oppdrett av 

fisk, skalldyr mv.  

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juni 1991. Fremmet av Fiskeridepartementet.  

 

Den myndighet som i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. § 5 annet ledd 

er lagt til Kongen delegeres til Fiskeridepartementet.  

Forskrift om utvidelse av oppdrettslovens virkeområde.  

Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 2001 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av 

fisk, skalldyr m.v. § 2 tredje ledd. Fremmet av Fiskeridepartementet.  

§ 1. Lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. omfatter også pigghuder.  

§ 2. Forskriften trer i kraft straks.  

Delegering av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om 

oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 12 første ledd.  

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. september 2005 med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om 

oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 12 første ledd. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.  

 

Kongens myndighet etter lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 12 

første ledd delegeres til Fiskeri- og kystdepartementet.  

 

 


