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Tillatelse til «andre arter»



Noen utgangspunkter

•Akvakulturloven dekker «alt»; dersom det regnes som akvakultur
• forbudt uten tillatelse
• lav terskel; «ethvert tiltak for å påvirke levende organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller 

kvalitet»
•Fiskeridirektoratet avgjør om aktiviteten er omfattet eller ikke
•Noen eks. på at tillatelse ikke har vært nødvendig: begrenset omfang og tid og lav risiko
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Hva er «andre arter»?

• «Alle» andre arter enn laks, ørret og regnbueørret
•Forskrift om tillatelse til akvakultur med andre arter enn 

laks, ørret og regnbueørret
•§ 2: andre fiskearter, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder OG 

vannlevende planter (nytt)
•All fisk er omfattet
• Ikke antallsbegrenset. Gratis. 
• I økende grad; «vannlevende planter». Østers?

•Obs! «fremmede» arter; arter som ikke forekommer/har 
forekommet naturlig i området; kan ikke gis tillatelse, jf. §
4
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Kort om prosessen

•Søknader sendes gjennom skjema på www.fiskeridir.no
•Søknaden loses til den aktuelle fylkeskommunen
•Fylkeskommunen koordinerer alle nødvendige sektormyndigheter (Mattilsynet, fylkesmannen, 

Kystverket, NVE etc.)
•Fiskeridirektoratet er klageinstans (unntak; for vannlevende planter; NFD)
• «Fremmede arter»; Fiskeridirektoratet skal behandle søknad om dispensasjon
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http://www.fiskeridir.no/


Lokaliteter

•Søker må selv identifisere egnede lokaliteter; gjelder uansett art
•Kommunene kan planlegge med akvakultur (eller uten!); kan sortere på art
•Man kan søke i flerbruksområder med A og i uplanlagte områder
•Utenfor; må søke kommunen om disp. fra arealplanen

7. februar 2020



Hva kreves?

•Formålet med forskriften er å medvirke til at akvakultur av andre arter blir lønnsom og 
konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.
•Tillatelse er relativt lett å få; ikke den største hindringen (unntak; fremmede arter)
•Krav til bærekraft og miljømessig forsvarlighet; krav til kunnskapsgrunnlaget
•Forvaltningen skal alltid legge den beste tilgjengelige kunnskapen til grunn
•Kunnskapen om arters utbredelse og forpliktelser etter akvakulturregelverket og naturmangfoldloven: 

vi vil ikke gi tillatelser som kan gå på bekostning av miljøet
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Driften

•Driftsforskriften gjelder alle arter; de generelle bestemmelsene gjelder alle 
•Ulike bestemmelser for fisk, krepsdyr, bløtdyr, pigghuder etc. 
•Men alle fiskearter er regulert likt (med unntak av stamfisk, settefisk og kultiveringsfisk)
•Krav til rapportering, hygiene, anlegg etc. 
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Konkurransen med laksen?

• Ja. Med mindre kommunen har planlagt spesifikt for andre arter/ ikke for laks
•Mer aktuelt dess mer kunnskap man får om påvirkning? 
•Kunnskap om ville bestander
•Arealavgift? Særskatt? 
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Noen betraktninger

•Fiskeridirektoratet forvalter etter flere formål; både for å medvirke til lønnsom og konkurransekraftig 
næring, men også innenfor bærekraftig utvikling og miljømessig forsvarlig
• «Hindrene» vi oppstiller skal være faglig begrunnede hensyn
•Entusiasme er bra, men fagkunnskap er bedre
• I samsvar med formålene ønsker vi ikke å bidra til at de samme feilene begås flere ganger 
•Få veiledning
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Takk for meg!

karianne.thorbjornsen@fiskeridir.no


