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Rettledning for utfylling av lønnsomhetsskjema 
Produksjon av laks og regnbueørret 

 
I følge Lov nr 79 av 17. juni 2005, Lov om akvakultur (Akvakulturloven), §24 om produksjon av 
akvatiske organismer plikter alle å svare på vedlagte skjema. Ved begjæring om innsyn vil 
bestemmelser i gjeldende lover, herunder Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 
(Offentlighetsloven), være førende. 
 
 

Om driften 
 
Spørsmål 1. Antall tillatelser 
Dersom de forhåndsutfylte opplysninger på tilsendt skjema om antall tillatelser ikke stemmer overens 
med det antall tillatelser som inngår i selskapets årsregnskap ønsker vi å få vite dette. Dersom antall 
tillatelser ikke stemmer ønsker vi å få oppgitt hvor mange tillatelsesnummer årsregnskapet gjelder.  
 
Spørsmål 2. Annen inntekt 
Dette spørsmålet skal kun fylles ut dersom selskapet har hatt inntekter utenom slakt av egenprodusert 
atlantisk laks og regnbueørret, f.eks. salg av rogn, inntekter ved slakting av fisk for andre selskaper, 
leieinntekter, inntekter av brønnbåt etc. Da ønsker vi opplysninger om: 
 
 - Hva inntekten gjelder f.eks. salg av rogn, leieinntekt av brønnbåt, salg av fôr etc.?  
 - Hvor høy denne inntekten var i undersøkelsesåret? 
 
Spørsmål 3. Forsikringsutbetaling 
Her skal dere føre opp alle forsikringsutbetalinger som selskapet har mottatt i undersøkelsesåret, og 
som gjelder tap av fisk. Også utbetalinger som gjelder tap av fisk for tidligere år tas med dersom 
utbetalingen først er bokført i undersøkelsesåret. 
 
 

Matfisk drift 
 
Spørsmål 4. Fôr 
Her ønsker vi å få oppgitt hvor mye fôr som selskapet hadde på lager pr. 1.1. og 31.12. I tillegg ønsker vi 
å få oppgitt hvor mange kg fôr som ble innkjøpt i undersøkelsesåret. Alle tall i kg.  
 
Spørsmål 5. Frossenfisk 
Her ønsker vi å få oppgitt hvor mye frossenfisk selskapet hadde på lager pr. 1.1. og 31.12. Tall i kg. 
 
 
Spørsmål 6. Gjennomsnittlig vekt ved utsett av smolt (førstegangsutsett) 
Her ønsker vi å få oppgitt gjennomsnittlig vekt pr. stk utsatt smolt på utsettingstidspunktet. Størrelsen 
brukes ved beregning av produksjon.  
 
 

  



 

2 
 

Settefisk drift 
 
Spørsmål 7. Drift 
Sett kryss for det som passer. Med klekkeri menes anlegg for klekking av rogn og anlegg for yngel frem 
til startforingen starter. 
 
 

Regnskapsopplysninger 
 
Årsregnskap med noter skal leveres sammen med skjemaet. Det er ikke nødvendig å levere 
årsregnskap dersom dette allerede er levert Brønnøysundregisterene.  
 
 
Vær oppmerksom på at det ikke er nødvendig å fylle ut regnskapsdetaljer dersom spesifisert 
regnskap eller en spesifisering av kostnadspostene vareforbruk og annen driftskostnader sendes 
inn. 
 
 
 

Regnskapsdetaljer matfisk 
 
Kjøp av smolt Her ønsker vi å få vite hvor mye selskapet har betalt for smolten som 

ble satt ut i undersøkelsesåret. Total sum eksl. mva. 
  
Kjøp av fôr Hvor store utgifter hadde selskapet ved kjøp av fôr i 

undersøkelsesåret? Total sum eksl. mva. Her oppgis kjøp og ikke 
forbruk. 

  
Forsikringskostnad 
(fisk) 

Hvor mye har selskapet betalt i forsikring av levende fisk i 
undersøkelsesåret? 

  
Helsekostnader Hvor store utgifter hadde selskapet som kan knyttes til helse, f.eks. 

kostnader knyttet til rensefisk, avslusning, vaksine, veterinær etc.)?  
  
Miljøkostnader Hvor store utgifter hadde selskapet som kan knyttes til miljø, f.eks. 

kostnader knyttet til lokalitetsundersøkelse, inspeksjoner, dykking 
etc.)? 

  
Vedlikehold av utstyr Hvor store utgifter hadde selskapet som kan knytte til vedlikehold 

av utstyr, f.eks. vedlikehold av sjøanlegg, merder, nøter, båt etc.)? 
  
Leieslakting Hva har selskapet betalt ved leieslakting av matfisk. Kostnadene 

skal være bokført i årsregnskapet, inkl. fraktkostnader. 
  
Eget slakteri Dersom selskapet har eget slakteri ønsker vi å få oppgitt kostnadene 

i forbindelse med slakting av egenprodusert fisk. Fordel de ulike 
kostnadene som spesifisert i skjemaet. 

  
Beholdningsverdi av fôr Her ønsker vi å få spesifisert posten beholdningsverdi av fôrlager pr. 

1.1. og 31.12.  
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Regnskapsdetaljer settefisk 
 
Kjøp av rogn og yngel: Hvor mye har selskapet betalt for innlagt rogn og yngel i 

undersøkelsesåret.  
  
Kjøp av fôr: Hvor store utgifter hadde selskapet ved kjøp av fôr i 

undersøkelsesåret. Her oppgis kjøp og ikke forbruk. 
  
Forsikringskostnad (fisk): Hvor mye betalte selskapet i forsikring av levende fisk i 

undersøkelsesåret  
  
Elektrisitetskostnad: Hvor store var selskapet elektrisitetsutgifter i forbindelse med 

produksjon av yngel og smolt i undersøkelsesåret.  
  
Vaksinasjonskostnad: Hvor stor var selskapets utgifter i forbindelse med vaksinasjon 

av fisk i undersøkelsesåret.  
  
Beholdningsverdi Her ønsker vi å få oppgitt verdi av fôr og vaksine på lager pr. 1.1. 

og 31.12.  
  
 


