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Tilsyn
Rammestyring

•Funksjonskrav
•Systemorientert tilsyn
•Løsningsrettede virkemidler



Tilsyn
Tildelingsbrev fra NFD

Strategisk risikovurdering-Kartlegge og 
vurdere

Operasjonell risikovurdering

Gjennomfører tilsyn

Nasjonalt føringsbrev for 
akvakulturtilsynet

Risikoreduserende tiltak





Rømming



Strategi mot rømming fra akvakultur



Rømming: Virkemidler

Før Under Etter

Tilsyn
Dialog
Veiledning
Erfaringsutveksling

Min side
Varsling
Tips
Inspeksjon

Gjenfangst
Tiltak vassdrag
Overvåking
Utfiske









Utviklingstillatelser



Status utviklingstillatelser

• 5 ferdige tilsagn 
• 67 søknader igjen
• Ca. 10 under behandling
• 7 innenfor ordningen
• 25 avslag ferdig i NFD



Utfordringer

• Innsynsbegjæringer
• Klager 
• Mange store søknader med 

omfangsrike vedlegg og 
dokumentasjon



Betraktninger 

• Trolig vil vi i løpet av 2018 også få 
første søknaden om konvertering

• Vi tror nok at vi fortsatt i det alt 
vesentligste skal drive oppdrett av laks 
i åpne merder i overskuelig framtid 
langs norskekysten.

• Samtidig er det like sikkert at vi vil lære 
og erfare masse nytt, få mye utstyr, 
metoder, prosedyrer og lignende som 
vi ellers ikke ville fått – uten 
utviklingstillatelsene – og det bringer 
næringen videre. 



Kapasitetsøkning 2017/2018
Nå kan lakseoppdretterne søke om vekst



Vekst i grønne områder



Areal



Areal

Kystnære fiskeridata
• Innsamling til kartløsning
• Vil gi mer presise data om hvor 

fiskeriinteressene er og dermed 
gi et oppdatert bilde av bruken 
av kysten til fiskeri. 

Veileder
• Kommunene og til 

plankonsulentene
• Anbefalinger dersom man skal 

planlegge tiltak i sjø. 
• Anbefalinger om hvordan man 

kan tilrettelegge for akvakultur.



Havbruksfondet



Fordelingsnøkkel havbruksfondet

80 % av inntektene fra 
framtidig vekst i 
oppdrettsnæringen 
fordeles gjennom 
Havbruksfondet til 
kommunal sektor.



Takk for oppmerksomheten
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