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Fiskeridirektoratet – Kort om tildeling, tillatelser og 
drift



Kort om Fiskeridirektoratet

Vårt virksomhetsområde:
• Havressursforvaltning
• Akvakulturforvaltning
• Marin arealforvaltning

Vårt samfunnsoppdrag:
Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og 
verdiskapende næringsaktivitet gjennom 
bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine 
ressurser og marint miljø.



Salg av oppdrettet fisk
1992 – 2020 Kvantum og verdi

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

1 500 000

1 600 000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020*
Mill. kroner, 
2020-verdi

Tonn

Solgt mengde Salgsverdi

* Foreløpige tall



Akvakulturloven 

• Trådte i kraft 1. januar 2006

• Lovens formål er å «fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og 
konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og 
bidra til verdiskaping på kysten» (§1)

• Grunnleggende prinsipp: Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse 
(§ 4). 

• Akvakulturtillatelsen gir rett til produksjon av bestemte arter på 
avgrensede geografiske områder (lokaliteter), med de til enhver tid 
fastsatte begrensninger av tillatelsens omfang (§5).
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• Ulike typer akvakultur er regulert noe 
forskjellig. I hovedsak skille mellom 
akvakultur med laks, ørret og regnbueørret, 
og akvakultur med andre arter. 

• Kommersielle matfisktillatelser til laks, ørret 
og regnbueørret er antallsbegrenset, noe 
som innebærer at nye tillatelser tildeles når 
departementet bestemmer det 
(tildelingsrunder, auksjon). 

• Det finnes også tillatelser til særlige formål 
(f.eks. undervisningstillatelse, 
forskningstillatelse) som kan søkes om 
løpende etter hvert som behovet oppstår. 
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• For å kunne drive med akvakultur av laks, 
ørret og regnbueørret må man ha to typer 
tillatelser:
– Tillatelse til produksjon av matfisk av laks, ørret og 

regnbueørret (produksjonstillatelse)
– Tillatelse til å bruke en bestemt lokalitet 

(lokalitetstillatelse)

• Når en søker har fått produksjonstillatelse, må 
de sende søknad om klarering av lokalitet til 
fylkeskommunen. I prosessen med 
lokalitetsklarering er det, i tillegg til 
fylkeskommunen, flere ulike myndigheter 
involvert. Fylkeskommunen har ansvar for å 
koordinere  «one-stop-shop». 
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Akvakulturloven § 6 – generelle vilkår for tildeling av 
akvakulturtillatelse
Departementet kan etter søknad gi tillatelse til akvakultur dersom:
a. det er miljømessig forsvarlig,
b. kravene i § 15 om forholdet til arealplaner og vernetiltak er oppfylt,
c. avveiningen av arealinteresser etter § 16 er foretatt, og
d. det er gitt tillatelser som kreves etter:
- lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v.,
- lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall,
- havne- og farvannsloven, og
- lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om tildeling av 
akvakulturtillatelse, herunder krav til søknad og kriterier for innvilgelse av søknad og gi 
nærmere bestemmelser om hvilke søknader som skal behandles av fylkeskommunene
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Antall akvakulturtillatelser
1997 - 2020 
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«One-stop-shop»
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Utlegging til offentlig ettersyn 
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• Søknad og kart
• Selskap
• Lokalitet
• Art(er)
• Planlagt produksjon
• Åpent for allmenheten
• 4 uker
• Legges ofte frem på 

kommunehuset
• Innsigelser kan også sendes per 

e-post 
• Norsk Lysingsblad og to aviser 

som er vanlig lest på stedet



Samordning i saker om etablering av akvakultur
• Myndighetene etter denne lov, lovene nevnt i § 6 første ledd bokstav d og kommunen, 

herunder som plan- og bygningsmyndighet, plikter å foreta en effektiv og samordnet 
søknadsbehandling. (Akvakulturloven § 8). 

• Forskrift om behandling av akvakultursøknad (Tidsfristforskriften) – maksimalt 22 uker på 
behandling 
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Application for a site level license
-E.g. of minimum environmental documentation

• Hydrography
– Current data from different depth
– Oxygen

• Map documentation
– E.g. 3D maps showing bathymetry

• Sediment samples
– Grain/particle analysis
– TOM/TOC etc.
– Heavy metals, priority substances etc. 

• Benthic fauna surveys
– Local impact zone
– Intermediate impact zone
– Recipient

• If needed:
– Tidal zone surveys (Macroalgae) 
– Environmental Impact Assessment (EIA)
– Mapping/surveys of vulnerable marine habitat

16. desember 2021

Photo: Institute of Marine Research



Lakselus
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• En av de største miljøutfordringer 
innen produksjon av 
oppdrettslaks
• Påvirker både oppdrett og ville-

laksestammer

• Lovpålagt ukentlig telling av lus 
av oppdrettsfisk i hver merd
• Tiltak ved større enn 0,5 

voksen lus per fisk
• Tallene blir rapportert til 

myndighetene

https://www.barentswatch.no/fiskehelse/2021/50



Status produksjonsområder 
per 2020
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• Luse-data blir brukt i modeller som 
simulerer spredningen av lakselus fra 
oppdrettsanlegg 

• Havforskningsinstituttet gjennomfører 
modelleringen  Ekspertgruppe 
utarbeider en rapport for hvert 
område  Styringsgruppe gir råd til 
Nærings- og Fiskeridepartementet 
som fastsetter forskrift

• Hovedverktøy for kapasitetsjustering 
 biomasse (MTB) (oppdrettsvolum)
• I 2020  alle i grønn 1% (fastpris), 

mulighet på opptil 6% (auksjon) 
vekst
• Aksjon = 6 milliarder NOK i 2020.



Tillatelseskapasitet (MTB) og endring etter produksjonsområde 
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Rømming av laks og regnbueørret 
2000 – 2021
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Tiltak mot rømt oppdrettsfisk
-Mål: hindre genetisk innblanding av oppdrettslaks i villaksbestander

• Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt 
oppdrettslaks i elver
– Etablert i 1989. Styres av Fiskeridirektoratet, koordineres av 

Havforskningsinstituttet
– Totalt 218 elver i 2020, 178 (82%) elver hadde lave innslag, 27

(12%) hadde moderat innslag og 13 elver (6%) ble vurdert til 
høyt innslag av oppdrettslaks.

• Ouro – næringens sammenslutning for utfisking av 
oppdrettslaks
– Målrettet uttak i elver: 2020  35 elver

• Kilenot stasjoner

• Oppfølging av konkrete rømmingshendelser
– Gjennfangsplikt  utvide denne i tid og geografisk utstrekning

16.12.2021

https://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-
havforskningen-2021-27

Foto: Bjørn Barlaup, 
Norce
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Resultat av miljøovervåking
Påvirkning av organisk material på sjøbunn

Miljøpåvirkning som følge av organisk 
materiale på bunnen er lav. Fra 2009 til 
2021 har over 90% av lokalitetene i snitt 
god eller meget god tilstand.
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Antall innrapporterte B-undersøkelser per november 2021
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Hvor går utviklingen?
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Målsetting om 5 dobling av akvakulturproduksjon innen 
2050

Regjeringen har som mål å øke veksten innenfor 
bærekraftige rammer.

1. Ivareta god fiskehelse og fiskevelferd

2. Produsere bærekraftig sjømat med lavt klima- og 
miljøavtrykk

3. Produsere sunn og trygg sjømat som dekker 
ernæringsmessige behov og matpreferanser

4. Har god adgang til markedene der produktet er 
konkurransedyktig, og kan dokumentere at norsk 
sjømat tilfredsstiller kravene til blant annet mattrygghet, 
bærekraftig produksjon og fiskehelse og –velferd. 

5. Bidrar til gode og lønnsomme arbeidsplasser og lokale 
ringvirkninger langs hele kysten og inntekter til 
fellesskapet 



På land…
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Arctic Seafarm
15 000 tonn

Salmon Evolution
28 800 tonn

Andfjord Salmon
10 000 tonn

Gigante Salmon
10 000 tonn
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Stadion Laks SUS

Salaks AS

Wengberg Fiskeoppdrett AS

Hauge Aqua AS

Lukket/semi-lukket kystnært

• Null utslipp av egg og frittsvømmende 
stadier av lakselus (effektkrav). 

• Minimum 60 prosent oppsamling av 
slam (effektkrav)



Havbruk til havs (offshore)

• Har gitt tilsagn til Smart Fish Farm
– Denne har søkt lokalitetsklarering ca. 50nm fra 

grunnlinjen
– Fiskeridirektoratet behandler nå denne

• Det er opprettet en styringsgruppe for 
Havbruk til Havs
– Flere prosjektgrupper bestående av Nærings- og 

fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og 
Mattilsynet

– Skal utrede ny type tillatelse og mekanismer for 
tildeling av tillatelser utenfor produksjonsområdene

16.12.2021
Foto: Mariculture, Smart fish Farm



Takk for oss

Henrik Rye Jakobsen
henrik.jakobsen@fiskeridir.no
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Elin Maria Norberg Aase
Elinmarianorberg.aase@fiskeridir.no

mailto:henrik.jakobsen@fiskeridir.no
mailto:henrik.jakobsen@fiskeridir.no


The Aquaculture Act § 10

Environmental standard

16. desember 2021

Aquaculture facilities shall be established, operated and abandoned 
in an environmentally responsible manner.



Forbruk av legemidler i norsk oppdrett
Kilde: Norsk folkehelseinstitutt. 
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Features in favor of Norwegian 
Aquaculture

• Long protected coastline, accessible areas

• Clean sea water with a high water replacement 
rate and good water quality

• Enough clean freshwater for smolt production

• Sparsely populated, but with good infrastructure

• Fairly good supply of fish feed

• Robust technology

• High level of scientific research in aquaculture
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Aquaculture licenses

16. desember 2021

• Aquaculture requires a license to from the government, and for 
production of salmon, trout and rainbow trout the regulation has 
two components/levels: 
– Company level license
– Site level license

• In sea:
• Approximately 1000 company level licenses for aquaculture of 

salmon, trout and rainbow trout.

• Approximately 1200 sites for marine production of salmon, trout 
and rainbow trout, of which approx. 650 are currently in use. The 
others are fallowed.  

• On land:
• In addition approx. 250 licenses for salmon in land based 

aquaculture, and 320 licenses for fish production in general 
on land.



Noen sentrale forskrifter hjemlet i akvakulturloven 

• Tildeling av tillatelser
– Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften)
– Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret 

• Forskrift om drift av akvakulturanlegg 
• Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg (NYTEK)
• Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og 

regnbueørret (produksjonsområdeforskriften)
• Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale 

laksevassdrag og nasjonale laksefjorder
• Etc.
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