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Delegering av myndighet etter akvakulturloven i forbindelse med
implementeringen av produksjonsområdeordningen
Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 16. januar 2017 produksjonsområdeforskriften.
Samtidig ble det gjort endringer i laksetildelingsforskriften og akvakulturdriftsforskriften.
Forskriftene ble vedtatt for å implementere det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk
lakse- og ørretoppdrett.
Fordeling av produksjonsområdene
Fiskeridirektoratet har vedtatt at innplasseringen av akvakulturtillatelser i
produksjonsområder skal fordeles mellom regionene på følgende måte:

Region Sør: Område 1 (Svenskegrensen til Jæren) og område 2 (Ryfylke)
Region Vest: Område 3 (Karmøy til Sotra) og område 4 (Nordhordland til Stadt)
Region Midt: Område 5 (Stadt til Hustadvika), område 6 (Nord-Møre og Sør-Trøndelag) og
område 7 (Nord-Trøndelag med Bindal)
Region Nordland: Område 8 (Helgeland til Bodø) og område 9 (Vestfjorden og Vesterålen)
Region Nord: Område 10 (Andøya til Senja), område 11 (Kvaløya til Loppa), område 12
(Vest-Finnmark) og område 13 (Øst-Finnmark)
Produksjonsområdenes geografiske avgrensning avviker fra den geografiske inndelingen av
regionene. Fiskeridirektoratet vil understreke at regionenes ordinære geografiske
avgrensning slik grensene for disse var trukket 31. desember 2015, fortsatt er gjeldende når
det kommer til fordeling av arbeidsoppgaver på øvrige områder som regionene har ansvaret
for.
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Fiskeridirektoratet delegerer med dette til samtlige regioner:
-

Myndighet til å fatte vedtak med hjemmel i produksjonsområdeforskriften §§ 4 og 5.

-

Myndighet til å fatte vedtak med hjemmel i produksjonsområdeforskriften § 7 annet
ledd.

Det fremgår for øvrig av produksjonsområdeforskriften § 6 at det er Fiskeridirektoratets
regionkontor som skriver ut nytt tillatelsesdokument etter innplassering i
produksjonsområde.
Bestemmelsen i produksjonsområdeforskriften § 6 fraviker ordinær saksgang, da det
vanligvis er fylkeskommunene som har myndighet til å skrive ut akvakulturtillatelser.
Fiskeridirektoratet viser for øvrig til brev av 8. februar 2011 og 2. november 2011 om
delegasjon av myndighet til regionene, samt myndighetsoversikt datert 13. juni 2016.

Med hilsen
Øyvind Lie
direktør
Anne B. Osland
seksjonssjef
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Mottakerliste:
Region Midt
Region Nord
Region Nordland
Region Sør
Region Vest
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