
Utkast til forskrift om endring i Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, 
ørret og regnbueørret. 
  
Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx. xx 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om 
akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 16, § 19 og § 26.  
 

I 
 
§ 2 skal lyde: 
 
§ 2. Forskriftens virkeområde  
       Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen 
og i Norges økonomiske sone.  
       Forskriften gjelder tildeling, endring og opphør av tillatelser til akvakultur av andre 
fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret samt til akvakultur av vannlevende planter, bløtdyr, 
krepsdyr og pigghuder. Forskriften gjelder ikke akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder 
i form av bunnkultur uten at dyrene holdes i fangenskap (havbeite).  
 
§ 3 skal lyde: 
 
§ 3. Definisjoner  
       I denne forskrift forstås med:  
a) Akvakultur: produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon regnes ethvert tiltak for 

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

c) Biomasse: den til enhver tid stående mengde av levende fisk (målt i kilo eller tonn).  
d) Bløtdyr: leddsnegler, snegler, muslinger, blekkspruter og sjøtenner.  
e) Ferskvann: vann med inntil 0,5 promille saltinnhold.  
f) Krepsdyr: alle krepsdyr, herunder hummer og krabbe. 
g) Lokalitet: geografisk avgrenset område enten på land eller i vann der det søkes om eller er 

gitt tillatelse til akvakultur.  
h) Matfisk: fisk som produseres med sikte på slakting til konsum og som ikke kommer inn 

under definisjonen av settefisk eller stamfisk.  
i) Pigghuder: sjøliljer, sjøstjerner, slangestjerner, sjøpiggsvin og sjøpølser.  
j) Settefisk: rogn, yngel eller andre tidlige livsstadier som produseres med sikte på 

overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon.  
k) Sjøvann: vann med minst 0,5 promille saltinnhold.  
l) Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte. 

 
  
m) Vannlevende planter: flercellede vannlevende organismer, der cellene har kjerne og 

organeller, organismer uten sansesystemer eller frivillig bevegelse, og når de er utvokst 
har røtter stamme og blader. Herunder makroalger som tang og tare. 

 



 
 
§ 10a skal lyde: 
 
§ 10a. Særlige krav for blåskjellsøknader og søknader om akvakultur av vannlevende planter  
       Søknad om tillatelse til akvakultur av blåskjell og vannlevende planter skal inneholde 
dokumentasjon som viser at søker har  
a) innbetalt et depositum på kr 2500 per omsøkt dekar til en sperret konto,  
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.  
       Før tillatelse utstedes må søker dokumentere et depositum, et forsikringsbevis eller annen 
likeverdig sikkerhet, i samsvar med det antall dekar tillatelsen skal lyde på.  
       Dokumentasjonen skal foreligge i form av bekreftelse fra finansinstitusjon, 
forsikringsinstitusjon eller annen relevant institusjon. Det påligger søker å dokumentere at 
forsikring eller annen likeverdig sikkerhet gir tilsvarende dekning som kravet til depositum.  
       Depositumet, forsikringen eller annen likeverdig sikkerhet skal være sikkerhet for 
opprydding etter permanent opphør av drift på en lokalitet, jf. akvakulturdriftsforskriften § 17 
annet ledd og akvakulturloven § 13 første ledd.  
 
 
§ 13 skal lyde: 
 
§ 13. Akvakultur av vannlevende planter, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder  
       Avgrensningen av en tillatelse til akvakultur av bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes 
i det enkelte tilfellet.  
       Avgrensningen av tillatelse til akvakultur av blåskjell og vannlevende planter skal 
fastsettes i dekar.  
 

II 
 

Forskriften trer i kraft straks. 
 
 


