
Utkast til endringer i bestemmelser relevante for tillatelser til akvakultur av 

matfisk i sjø og ferskvann til særlige formål 

 

I 

 

Utkast til forskrift om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret (laksetildelingsforskriften) 
Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX. XX 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 

(akvakulturloven) § 4, § 5, § 6, § 7 og § 26.  

 

Forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret (laksetildelingsforskriften) endres slik: 

 

Kapittel 5. Særskilt om tillatelser til akvakultur av matfisk i sjø og ferskvann til 

særlige formål 

 

§ 22. Særlige formål  

Akvakultur av matfisk til forskning skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer 

akvakulturnæringen til gode, blant annet om driftsformer, teknologi, biologi, ernæring, 

fiskehelse og fiskevelferd. 

Akvakultur av matfisk til fiskepark skal brukes som rekreasjons- og fritidstilbud for 

publikum.  

Akvakultur i slaktemerd skal brukes til kortvarig oppbevaring ved slakteriet av 

slakteklar matfisk. 

Akvakultur av stamfisk skal bidra til produksjon av rogn og melke av sykdomsfri fisk 

med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer.  

Akvakultur av matfisk til undervisning skal bidra til at undervisningsinstitusjonene skal 

kunne tilby attraktiv, realistisk og kvalitativ god undervisning i praktisk akvakultur og 

akvakulturregelverk og derigjennom bidra til rekruttering av personell med relevant kompetanse 

til akvakulturnæringen. 

Akvakultur av matfisk til visningsformål skal bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur 

hos publikum.  

 

§ 23. Generelle vilkår for tildeling og fornyelse 

 Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til og fornyelse av tillatelse til akvakultur av 

matfisk til særlige formål etter en faglig vurdering. Varighet av tillatelse til særlige formål 

fastsettes etter en konkret behovsvurdering. Tillatelse gis midlertidig for inntil 10 år av gangen 

med unntak av tillatelser til fiskepark som gis for inntil 5 år av gangen, og tillatelse til stamfisk- og 

forskningstillatelser som gis inntil 15 år av gangen.  

For tidsbegrensede tillatelser skal søknad om forlengelse være Fiskeridirektoratets 

regionkontor i hende minimum ett år før tillatelsen går ut, med unntak for tillatelse til 

fiskepark hvor søknad skal være innsendt minimum 6 måneder før tillatelsen går ut.  

 

§ 23a. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til forskning. 

Det stilles krav til at søker dokumenterer hvordan virksomheten vil ivareta den faglige 

kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålene i §§ 1 og 19, herunder 

kompetansekrav gitt i forskrift 22. desember 2004 nr. 1785 om drift av akvakultur § 6 a. 

 Ved vurdering av varighet av tillatelsen skal tidsperspektivet for forsøksaktiviteten 

tillegges vekt. 

 

§ 24. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til fiskepark 



Det stilles krav om at akvakulturvirksomheten skal tilrettelegges for publikum. 

 

§ 25. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til slaktemerd 

 Tillatelse kan kun gis til godkjent slakteri for oppbevaring av slakteklar fisk. 

Det stilles krav om at oppbevaring skjer i umiddelbar nærhet til angjeldende slakteri.  

 

§ 26. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til undervisning 

Tillatelse kan gis til utdanningsinstitusjon på universitet - eller høyskolenivå, til 

fylkeskommune for bruk i videregående skole eller til privat skole som har eller planlegger et 

undervisningstilbud hvor akvakultur inngår.   

Tillatelse kan bare gis fylkeskommune eller privat skole som vil tilby elever et 

undervisningsopplegg som er godkjent av departementet og som fører fram til et tilbud om fagbrev 

ved skolen. 

 

§ 27. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til visning 

 Det stilles krav om at akvakulturvirksomheten skal være særlig egnet for formidling, og 

tilrettelegges for publikum, herunder vektlegges egnethet av omsøkt lokalitet.  

I vurderingen av om tillatelse kan gis, kan det blant annet legges vekt på avstanden til andre 

akvakulturvirksomheter med visningsformål og om akvakulturvirksomheten vil ligge i nærheten av 

andre større turistdestinasjoner.  

 

§ 28. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til akvakultur av stamfisk 

Søker skal begrunne behovet både for maksimal tillatt biomasse og evt. antall 

tillatelser det søkes om. Ved søknad om flere tillatelser skal fiskerimyndighetene vurdere om 

tillatelsene kan spres geografisk for å sikre stabile rognleveranser.   

 Tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann må også omfatte egnet og klarert 

landlokalitet. 

  

§ 28a. Faglige råd ved behandling av søknad om tillatelse til særlige formål 

 Et rådgivende utvalg foretar en vurdering av søknader om tillatelse til forskning og 

fremmer den faglige tilrådningen til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets rådgivende 

utvalg for forskningstillatelse skal bestå av tre representanter fra fagmiljøer innen forskning, 

biologi og næringsinteresser.  

Et rådgivende utvalg foretar en vurdering av søknader om tillatelse til stamfisk og 

fremmer den faglige tilrådningen til Fiskeridirektoratet.  Fiskeridirektoratets rådgivende 

utvalg for stamfisktillatelser skal bestå av 5 representanter fra fagmiljøer innen biologi, 

genetikk, næringsinteresser og økonomi.  

 Utvalgene gir også en faglig tilrådning ved søknad om forlengelse av tillatelse.  

Utvalgene oppnevnes av Fiskeridirektoratet. 

Ved behandling av søknad om tildeling eller forlengelse av tillatelse til visning kan det 

innhentes en faglig tilrådning fra fylkeskommunens kulturavdeling. 

Ved behandling av søknad eller forlengelse av undervisningstillatelse ved universitetet 

og høgskole, eller fra fylkeskommunale- eller private videregående skoler, kan 

Fiskeridirektoratets rådgivende utvalg for forskningstillatelser rådspørres. 

 

§ 28b. Tillatt biomasse per tillatelse til særlige formål 

Tillatt biomasse per tillatelse fastsettes etter en konkret vurdering hvor det blant annet 

skal tas hensyn til søkers behov. Tillatt biomasse per tillatelse skal ikke overstige 780 tonn, 

med unntak av tillatelse til fiskeparksom, som ikke skal overstige 2 tonn.  



Ved avgrensning av tillatelse til forskning skal det blant annet tas hensyn til hva som 

er nødvendig ut fra en vitenskaplig vurdering. 

Ved avgrensningen av tillatelse til undervisning skal det blant annet tas hensyn til det 

planlagte driftsopplegget.  

Ved avgrensning av tillatelse til visning skal det blant annet tas hensyn til omfanget av 

visningsvirksomheten og hvor tilgjengelig akvakulturvirksomheten er.  

Ved avgrensning av tillatelse til stamfisk skal det blant annet tas hensyn til hva slags 

avlskonsept og avlsmål det legges opp til og om tillatelsen skal nyttes til oppformering av 

stamfisk eller den skal bruke til systematisk avlsarbeid. 

Ved avgrensning av tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål skal det ikke 

tas hensyn til innehavers behov for økonomisk utbytte som følge av salg av ordinær matfisk.   

 

Kapittel 6. Klarering av lokalitet for akvakultur 

§ 33. Krav til regiontilknytning  

Klarering av lokalitet i en annen av Fiskeridirektoratets regioner enn den regionen der 

akvakulturtillatelsen er hjemmehørende, tillates ikke.  

Det kan etter søknad dispenseres fra forbudet i første ledd dersom samme innehaver av 

tillatelse eller ulike innehavere av tillatelse innen samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, 

har lokaliteter på begge sider av en regiongrense på en slik måte at forbudet vil slå særlig 

urimelig ut.  

Dersom søknaden etter andre ledd gjelder ulike innehavere av tillatelse innen samme 

konsern, jf. regnskapsloven § 1-3, må søker legge fram dokumentasjon på at de inngår i 

samme konsern. Forutsetningen for dispensasjon faller bort dersom de ulike innehaverne ikke 

lenger er i samme konsern i dispensasjonstiden. Innehaverne plikter å melde fra om dette.  

Dispensasjonsadgangen etter andre og tredje ledd i denne bestemmelsen gjelder ikke 

tillatelse til særlige formål.  

 

§ 34. Antall tillatte lokaliteter per tillatelse  

Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse. Det kan knyttes 

maksimalt to lokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning og én lokalitet til 

akvakulturtillatelse til hhv. slaktemerd og akvakulturtillatelse til fiskepark. 

Er to eller flere tillatelser klarert for samme lokalitet, kan samtlige av disse være klarert for 

maksimalt de seks samme lokalitetene.  

Det kan etter søknad i særlige tilfeller midlertidig dispenseres fra taket på antall 

lokaliteter i første og andre ledd. Som særlige tilfelle regnes alvorlige sykdomsutbrudd eller 

vesentlig sykdomsfare og hvor tiltak er skriftlig pålagt av Mattilsynet.  

Dispensasjonsadgangen etter andre ledd gjelder ikke tillatelser til akvakultur av 

matfisk til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og visningsformål eller tillatelser til 

akvakultur av stamfisk.  

 

§ 37. Melding ved samlokalisering  

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

person og som ikke innebærer utvidelse av klarert lokalitetsbiomasse 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.  

Første ledd gjelder også for ulike innehavere av tillatelser innen samme konsern. 

Innehaverne må legge fram dokumentasjon på at de inngår i samme konsern på 



meldingstidspunktet. Både innehavere som allerede har tillatelser tilknyttet den aktuelle 

lokalitet og nye innehavere må underskrive meldingen.  

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. driftsforskriften 

§ 35.  

 Det kan ikke gis melding om samlokalisering for tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige 

formål.  

 

Kapittel 7. Administrative bestemmelser, tiltak og straff 

§ 39. Gebyr  

For behandling av søknader etter denne forskriften skal det betales gebyr i den grad 

dette følger av forskrift 21. desember 2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakultur.  

For behandling av søknader om fornying av tidsbegrensete tillatelser betales også gebyr i 

henhold til samme forskrift. 

 

 

II 

 

Utkast til forskrift om endringer i forskrift 21.12.2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse 

med akvakulturvirksomhet 

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX. XX 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 

(akvakulturloven) § 26.  

     

Forskrift 21.12.2001 nr. 1597 om gebyrer i forbindelse med akvakulturvirksomhet endres slik: 

 

§ 2 skal lyde: 

§ 2 Gebyr til statskassen for søknader  

       For behandling av søknad etter lov nevnt i § 1, skal søker betale gebyr til statskassen på 

kr 12.000,-.  

       Ved behandling av søknader fra søkere som nevnt i forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 

om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 10 tredje ledd og 

§ 12 fjerde ledd, skal søker betale gebyr til statskassen på kr 3.000,-. Det samme gjelder for 

søkere som søker om tillatelse til fiskepark. Det skal ikke betales gebyr for søknad etter 

forskrift 22. desember 2004 nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) § 42a.  

 

§ 2a oppheves  

 

§ 3 skal lyde: 

§ 3. Avgift for tilsyn og kontroll  

       For hver lokalitet til produksjon av matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks-, 

forsknings-, undervisnings- og visningsformål skal innehaver av akvakulturtillatelse betale en 

årlig avgift på kr 3.500,- for tilsyn og kontroll. For lokalitet til fiskepark skal innehaver av 

tillatelsen betale en årlig avgift på kr 500,- for tilsyn og kontroll. 

 Unntatt fra plikten til avgift er lokaliteter til matfisk, stamfisk eller matfisk til forsøks-, 

forsknings-, undervisnings-, og visningsformål i ferskvann og lokaliteter til 

manntallstillatelse. 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-20011221-1597.html&1
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-20041222-1799.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-20041222-1799.html&10
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-20041222-1799.html&12
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-20041222-1785.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-20080617-0822.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/for/sf/hf-20080617-0822.html&42a


I tillegg skal innehaver av tillatelse til akvakultur av stamfisk av laks, ørret og 

regnbueørret betale en årlig avgift på kr 5 000,- for tilsyn og kontroll per stamfisktillatelse. 

 

 

 

III 

 

Endringen trer i kraft straks. 

 


