
 

 

Høring av forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til 
oppdrett, oppbevaring og bruk av rensefisk 

Hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 10, 
§ 11, § 12, § 13, § 17,§ 21, § 22, § 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og 
mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 14, § 15, § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 
1790, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 8, § 9, § 11, § 12, § 19, § 23, § 24, § 25, jf. 
delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og 
fangst (deltakerloven) § 8. 

 

I  

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

§ 3 bokstav g, h og i skal lyde: 

       g) Oppbevaring av rensefisk reguleres av kapittel 1 og 7. I tillegg gjelder følgende 
bestemmelser: § 5, § 8, § 10 til og med § 15, § 16 andre, tredje og fjerde ledd, § 17, § 19, 
§ 20, § 22, § 23, § 25, § 27 til og med § 34, § 37 og § 47.  
 
h) Bruk av rensefisk reguleres av kapittel 1 og 7. I tillegg gjelder følgende bestemmelser: 
§ 5, § 6, § 7 første, andre og tredje ledd, § 9, § 10, § 13, § 16 andre, tredje og fjerde ledd, 
§ 19, § 20, § 27 til og med § 29, § 31 til og med § 34 og § 37. 
 
i) For produksjon av rensefisk gjelder kap. 1, 2 og 7. I tillegg gjelder følgende 
bestemmelser: § 19 til og med § 23, § 24, § 25, § 27 til og med § 34, 37 første, andre og 
tredje ledd, § 43 første ledd bokstav a og b, § 45 § 47, § 50 første og andre ledd, § 51, 
§ 53, § 56 til og med § 59 første ledd, § 61, § 62 første, fjerde og femte ledd og § 63. 
 

Gjeldende bestemmelser i bokstav h, i og j får ny bokstavering; j, k og l. 

 

Ny § 4 t skal lyde: 

 t) Rensefisk: ”fisk som er ment for eller brukes til å holde parasitter på annen fisk 
under kontroll i akvakulturanlegg.” 

Gjeldende bestemmelser i bokstav t-y får ny bokstavering; u-z 

 

 

 



§ 43 første ledd skal lyde: 

Driftsjournalen for stamfisk skal på lokalitetsnivå i tillegg minst inneholde opplysninger om 
biologisk avstamming. For lokaliteter på land skal driftsjournalen i tillegg minst inneholde 
opplysning om: 

a) antall rognkorn eller plommesekklarver produsert, og 
b) leveranse av rogn eller plommesekklarver internt og eksternt: dato for leveranse, 

navn på mottaker og antall rognkorn eller plommesekklarver. 

 
§ 57 første ledd bokstav a skal lyde: 

Driftsjournalen skal minst inneholde 
 a) mottak, levering og beholdning av fisk og rogn eller plommesekklarver: antall  
      mottatt, opprinnelse, antall levert, mottaker og beholdning. 

 

II  

I forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr gjøres følgende endring: 

Nytt tredje ledd i § 2 skal lyde:   
      Transport av villfanget rensefisk for midlertidig oppbevaring er unntatt denne forskriftens 
virkeområde. 
 

III  

I forskrift 22. desember 2005 nr. 1682 om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten 
levende gjøres følgende endring: 

§ 2 skal lyde:  

       Denne forskrift gjelder alle fartøy som fisker og fører levende fisk av andre arter enn sei, 
makrell, sild, brisling, leppefisk, rognkjeks og ål, men ikke skalldyr og bløtdyr. 
 

IV  

Endringene trer i kraft 1. januar 2013.  


