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Forslag til endring i forskrift om drift av akvakulturanlegg § 48a 

1. Innledning 

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å endre forskrift om drift av akvakulturanlegg 

(akvakulturdriftsforskriften) § 48a. Utkast til endringsforskrift er vedlagt. 

 

Endringsforslaget innebærer at foretak som har blitt pålagt av Mattilsynet å slakte ut 

fisk på grunn av sykdom, kan søke om at MTB (maksimalt tillatt biomasse) kan 

omdisponeres og brukes i en annen av Fiskeridirektoratets regioner. Dette foreslås for 

å bidra til å sikre fleksibilitet og jevn råstofftilgang for foretak som har en høy 

bearbeidingsgrad, samt bidra til å avverge permitteringer ved slakterier og 

oppdrettsanlegg.  

 

Denne saken er behandlet av settestatsråd Trond Giske fordi statsråd Lisbeth Berg-

Hansen anser seg som inhabil i dette tilfellet. Det er besluttet at endringsforslaget 

sendes på forkortet høring i tre uker. Frist for høringsinnspill er mandag 8. oktober 

2012. Innspillene sendes pr. post eller til postmottak@fkd.dep.no. 

 

Spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Martin Bryde på telefon 22 24 64 78 eller e-

post mab@fkd.dep.no.  

 

2. Bakgrunn 

Akvakulturtillatelser fordeles geografisk og er knyttet til en av Fiskeridirektoratets 

regioner. I henhold til akvakulturregelverket skal en tillatelse som hovedregel benyttes 

i den regionen den er knyttet til. Dette for å ivareta regionalpolitiske hensyn. 
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Tillatelser er i utgangspunktet knyttet til lokaliteter i samme region. Ved felles 

biomassetak for konsern, får virksomheter med tillatelse og lokaliteter fordelt på to 

regioner mindre fleksibel drift enn dem som har alle sine lokaliteter og tillatelser i én 

region. Det er derfor åpnet for unntak fra hovedregelen om regiontilknytning i 

akvakulturdriftsforskriften § 48a om interregionalt biomassetak.  

 

Regelen i § 48a åpner for at foretak med virksomhet og tillatelser i to regioner som har 

felles grense, og som videreforedler en høy andel av biomassen, kan søke om 

interregionalt biomassetak. Det interregionale biomassetaket omfatter maksimalt tillatt 

biomasse (MTB) etter alle tillatelser som foretaket eier i begge regioner. Ordningen 

har til hensikt å gi fleksibilitet for virksomheter som videreforedler en høy andel av 

produksjonen sin. Dette bidrar blant annet til mer stabil tilgang på råstoff for 

foredlingsindustrien, samtidig som det også kan bidra til lokal verdiskapning. 

 

Ved utbrudd av sykdom og påfølgende utslaktningsvedtak fra Mattilsynet kan det 

oppstå et akutt behov for omdisponering av biomasse for å opprettholde jevn 

råstofftilgang til videreforedlingsanlegg. Foretak som ikke har virksomhet i regioner 

som er tilgrensende, vil i dag ikke kunne benytte seg av regelen om interregionalt 

biomassetak.  

 

3. Om endringsforslaget 

Hensikten med endringsforslaget er å bidra til å redusere samfunnsmessige 

konsekvenser (bl.a. økonomiske og sysselsettingsmessige konsekvenser) ved å bidra 

til at jevn råstofftilgang og fleksibilitet kan opprettholdes (delvis) etter et 

utslaktingsvedtak på grunn av sykdom.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår derfor å supplere regelen om interregionalt 

biomassetak med en ytterligere regel som gjør det mulig for foretak å omdisponere 

biomassen og så langt som mulig opprettholde produksjonen etter pålegg om utslakting 

fra Mattilsynet. Det stilles ikke krav til at foretaket må ha virksomhet i tilgrensende 

regioner. Foretaket må imidlertid bearbeide en høy andel av fisken det har oppdrettet. 

Kravet er tilsvarende som i § 48a første ledd, og innvilgelse av interregionalt 

biomassetak på grunnlag som beskrevet ovenfor, forutsetter på vanlig vis en søknad. 

Det er en forutsetning at foretaket har ledig kapasitet og har lokalitetsklarering for 

ytterligere tilvekst eller et nytt utsett i regionen(e) foretaket ønsker å omdisponere 

biomassen i. 

 

Dette interregionale biomassetaket er etter forslaget midlertidig og opphører senest når 

produksjonen er gjenopprettet i den regionen der nedslakting ble pålagt. Med 

”produksjon” menes her at biomassen som går til slakting tilsvarer den som ble lagt til 

grunn i selskapet driftsplan. Forslaget forutsetter et godt samarbeid mellom 

Fiskeridirektoratet og foretaket, slik at det fastsettes en plan for overflytting og senere 

nedbygging av biomassen i den eller de avlastende regionene. Vi minner i den 
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sammenheng om akvakulturloven § 24 om opplysnings- og undersøkelsesplikt for 

innehaveren av de omsøkte tillatelsene. 

 

Målet er at det midlertidige interregionale biomassetaket kan avvikles så snart som 

mulig. Fiskeridirektoratet vil i enkeltvedtak fastsette nærmere bestemmelser om 

varighet, omfang og vilkår for biomassetaket.  Fiskeridirektoratet bør så langt som 

mulig sette vilkår som sikrer at foretaket ikke kan produsere mer enn dersom 

utslaktingsvedtaket ikke hadde funnet sted.  

 

Departementet er klageinstans for vedtak truffet etter det nye forslaget. Dette 

innebærer at Fiskeridirektoratet sentralt treffer vedtak i første instans, og 

vedtakskompetansen ikke delegeres til direktoratets regionkontor. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget forutsetter at foretaket som søker om et interregionalt biomassetak, som 

følge av pålegg om utslakting pga sykdom fra Mattilsynet, har tilgjengelige lokaliteter 

som er klarert for – og har kapasitet til – ytterligere biomasse. Det legges derfor til 

grunn at endringsforslaget ikke vil medføre belastning på miljøet ut over det som er 

forutsatt i gitte sektortillatelser. 

 

Endringsforslaget vil kunne ha positive konsekvenser for næringsaktører som får 

innvilget slikt interregionalt biomassetak. Videre vil forslaget bidra til å avdempe 

samfunnsmessige konsekvenser og bidra til å ivareta sysselsettingen i kystdistrikter i 

Norge.  

 

Forslaget vil medføre administrative konsekvenser for forvaltningen, som 

søknadsbehandling, kontroll og tilsyn. Eventuelle økonomiske konsekvenser dekkes 

innenfor rammen av tilsynsmyndighetens tildelte midler.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Magnor Nerheim  

ekspedisjonssjef 

 

Martin Bryde 

avdelingsdirektør 

 


