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Statistikk for akvakultur 
Rettledning til utfylling av elektronisk skjema 
 
 

I følge lov nr. 79 av 17. juni 2005, Lov om akvakultur (Akvakulturloven), §24 om 
produksjon av akvatiske organismer plikter alle å svare de etterspurte 
opplysninger.  

 
Opplysningene som blir innhentet grunnlag for statistikk og prognoser over produksjon 
og omsetning m.m. for akvakulturnæringen. Statistikken vil, på samme måte som annen 
næringsstatistikk, være til nytte for ulike forvaltningsinstitusjoner, forskning og næring.  
 
Statistikken blir innhentet og utarbeidet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå som 
også står for deler av publiseringen.  
 
Ved begjæring om innsyn vil bestemmelser i gjeldende lover, herunder Lov om 
offentlighet i forvaltningen (Offentlighetsloven), være førende. 
 
 
Start 
 
Selskap 
Begynne med å fylle inn selskapets organisasjonsnummer. Dersom innehaver av 
tillatelsen(e) er en privatperson fylles personnummer (11 siffer) inn i feltet. Gå deretter 
til feltet «kontaktperson». Navn, adresse, postnummer og poststed vil fylles ut 
automatisk.  
 
Oppgi kontaktperson og e-postadresse som Fiskeridirektoratet kan benytte ved 
eventuelle spørsmål knyttet til de utfylte opplysninger. 
 
Skjema 
Opplysningene samles inn på fylkesnivå. Det må derfor velges hvilke fylke 
opplysningene gjelder for.  
 
For å tilpasse spørsmålene til produksjonen på tillatelsene må en først velge 
produksjonsgruppe og deretter artsgruppe.  
 
Under produksjonsgruppe har en følgende valg: 

 Laks, regnbueørret og ørret (matfisk) 
 Laks, regnbueørret og ørret (settefisk) 
 Andre marine fiskearter (matfisk) 
 Andre marine fiskearter (settefisk) 
 Skalldyr (bløtdyr, krepsdyr og pigghuder) 
 Alger (alger) 

 
 

 



 2 

Drift 
 
Drift 
Angi først om selskapet har vært i drift i løpet av året. Et selskap regnes som i drift 
dersom det i løpet av undersøkelse har vært akvatiske organismer i produksjon. 
 
Dersom selskapet har flere tillatelser må vi ha opplysninger om hvor mange av 
tillatelsene som eventuelt ikke var i drift i undersøkelsesåret.  
 
Arbeidsinnsats 
Oppgi hvor mange personer og antall arbeidstimer som er benyttet på tillatelsen(e) i 
undersøkelsesåret. Arbeidsinnsatsen skal fordeles på kjønn og fast 
ansatte/sesongarbeidere.  
 
Vær oppmerksom på at vi kun ønsker arbeidsinnsats som kan knyttes til oppdretts-
virksomheten ikke arbeidsinnsats ved for eksempel slakteri o.l.  
 
 
Varige driftsmidler 
Her skal nye og brukte varige driftsmidler som er kjøpt/solgt i undersøkelsesåret tas 
med. Med varige driftsmidler menes alle driftsmidler som har en levetid på 1 år eller 
mer, både aktiverte og direkte utgiftsførte.  
 
 
Alger 
Omfatter tillatelser for alger til konsum og fôr, og gjelder for ulike arter av alger som 
tang, tare og sjøgress. 
 
Høsting/salg 
Her føres all mengde som er solgt til konsum og fôr. Mengden skal oppgis i fersk/våt 
vekt. Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
 
Skalldyr (Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder) 
Omfatter tillatelser for akvakulturdyr til konsum, og gjelder for ulike arter av bløtdyr, 
krepsdyr og pigghuder. 
 
Høsting/salg 
Her føres all mengde som er solgt til konsum. Med brutto vekt menes mengden som er 
høstet og pakket på transportbil/båt. Med netto vekt menes mengde som er 
videreforedlet. Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Salg av yngel for videre vekst 
Her føres eventuelle akvakulturdyr som er solgt til andre produsenter av bløtdyr, 
krepsdyr og pigghuder for videre vekst. Det er valgfritt om en oppgir mengde i antall 
eller kg. Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
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Anleggstype 
Her angir en hvilken anleggstype som var mest i bruk på tillatelsen(e). 
 
Forventet høsting 
Her føres forventet høsting for de kommende to årene. Tall i kg. 
 
Andre fiskearter - settefiskproduksjon 
Omfatter settefisktillatelser (rogn og yngelproduksjon) for andre marine fiskearter, 
inkludert tillatelser for produksjon av rensefisk. 
 
Produksjon 
Her angis hvorvidt selskapet har hatt produksjon av stamfisk og/eller matfisk (slakteklar 
fisk).  
 
Opprinnelse 
Med benevnelsen «klekket yngel» mener oppdrettet yngel klekket i fangenskap. Når det 
gjelder «villfanget fisk» mener en fisk som er fanget og som holdes i merdene en periode 
for å komme opp i optimal slaktevekt.  
 
Kjøp og interne mottak av rogn 
Her føres innkjøp av rogn i løpet av undersøkelsesåret. Leveranser av rogn fra egen 
stamfisk som ikke blir bokført som kjøp i eget regnskap skal også føres opp med mengde 
og reelt beløp i kroner. Rogn oppgis i liter. Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Kjøp og interne leveranser av yngel 
Her føres antall yngel som er innkjøpt i løpet av året. Interne leveranser oppgis også i 
mengde og verdi selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. 
 
Salg og interne leveranser av yngel for videre produksjon 
Her føres antall yngel som er solgt til andre settefiskprodusenter for videre produksjon. 
Interne leveranser oppgis også selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. Yngel i 
stykk. Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Salg av rensefisk til oppdrettere av laks og regnbueørret 
Her føres rensefisk som er solgt til produsenter av laks og regnbueørret. Interne 
leveranser oppgis også selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. Fisk i stykk. 
Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Salg og interne leveranser av yngel til matfiskprodusenter 
Her føres antall yngel som er solgt til andre matfiskprodusenter. Interne leveranser 
oppgis også selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. Yngel i stykk. Beløp i 
kroner uten merverdiavgift. 
 
 
Andre fiskearter - matfiskproduksjon 
Omfatter matfisk- og stamfisktillatelser for andre marine fiskearter (andre fiskearter 
enn laks og regnbueørret). 
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Opprinnelse 
Med benevnelsen «klekket yngel» mener oppdrettet yngel klekket i fangenskap. Når det 
gjelder «villfanget fisk» mener en fisk som er fanget og som holdes i merdene en periode 
for å komme opp i optimal slaktevekt.  
 
Produksjonsoversikt 
Her føres beholdning av levende fisk pr. 1.1, utsett, uttak, svinn og beholdning av 
levende fisk pr. 13.12. Med utsett menes totalt antall fisk som er utsatt i 
undersøkelsesåret. Uttak er alt uttak av fisk i undersøkelsesåret både levende og slaktet.  
 
Spesifisert beholdning av levende fisk pr. 31.12. 
Her skal levende beholdning av fisk pr. 31.12. fordeles på ulike utsett. Vi ønsker 
opplysninger om både antall og gjennomsnittlig vekt. Vær oppmerksom på at summen 
av antall fisk skal være like oppgitt beholdning pr. 31.12. i produksjonsoversikten. 
 
Kjøp og interne mottak av fisk 
Her føres antall fisk som er innkjøpt i løpet av året. Interne leveranser oppgis også i 
mengde og verdi selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. Antall i stykk. Beløp i 
kroner uten merverdiavgift.  
 
Salg og interne leveranse av rogn 
Her føres alt salg av rogn i løpet av undersøkelsesåret. Interne leveranser oppgis også i 
mengde og verdi selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. Rogn oppgis i liter. 
Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Salg og interne leveranse av fisk til slakt 
Her føres alt salg av fisk som er levert til slakt i løpet av undersøkelsesåret. Slaktet 
mengde i rund vekt. Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Utnyttet kapasitet pr. 31.12. 
Her føres benyttet volum pr. 31.12. spesifisert på anleggstype. Tall i kubikkmeter. 
 
Tap/svinn i produksjonen 
Her skal all tap/svinn av fisk i produksjonen føres. Tapet/svinnet skal fordeles på de 
ulike hovedårsakene.  
 
 
Matfisk- og stamfisktillatelser 
Omfatter tillatelser for laks, regnbueørret og annen ørret med matfisk- og 
stamfiskproduksjon, inkludert forskning, undervisning og utvikling. 
 
Utnyttet kapasitet 
Her føres utnyttet reelt volum pr. 31.12. Tall i kubikkmeter. 
 
Dersom selskapet har rapportert inn størrelsen i den månedlige 
biomasserapporteringen er det ikke nødvendig å fylle ut denne størrelsen her. 
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Produksjonsoversikt 
Her føres beholdning av levende fisk pr. 1.1, utsett, uttak, svinn og beholdning av 
levende fisk pr. 13.12. Med utsett menes totalt antall fisk som er utsatt i 
undersøkelsesåret. Uttak er alt uttak av fisk i undersøkelsesåret både levende og slaktet.  
 
Spesifisert beholdning av levende fisk pr. 31.12. 
Her skal levende beholdning av fisk pr. 31.12. fordeles på ulike utsett. Vi ønsker 
opplysninger om både antall og gjennomsnittlig vekt. Vær oppmerksom på at summen 
av antall fisk skal være like oppgitt beholdning pr. 31.12. i produksjonsoversikten. 
 
Kjøp og interne mottak av fisk 
Her føres antall fisk som er innkjøpt i løpet av året. Interne leveranser oppgis også i 
mengde og verdi selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. Antall i stykk. Beløp i 
kroner uten merverdiavgift.  
 
Dersom selskapet også har klekkeri-/settefisktillatelser, skal interne mottak i dette 
skjemaet være lik interne leveranser på settefiskskjemaet.  
 
Salg av slaktet fisk til konsum 
Her føres alt salg av fisk som er levert til slakt i løpet av undersøkelsesåret. Slaktet 
mengde i sløyd eller rund vekt. Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Salg av levende fisk for videre oppdrettsproduksjon 
Her føres alt salg av fisk som er solgt levende til andre matfiskprodusenter. Mengde = 
biomasse (fisk * gjennomsnittlig vekt). Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Salg og interne leveranse av rogn 
Her føres alt salg av rogn i løpet av undersøkelsesåret. Interne leveranser oppgis også i 
mengde og verdi selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. Rogn oppgis i antall 
rognkorn. Beløp i kroner uten merverdiavgift. 
 
Frossenfisk på lager pr. 31.12. (gjelder fisk som ikke er solgt) 
Angi hvorvidt selskapet har frossenfisk på lager pr. 31.12. Dersom ja, angi hvor mange 
kg som er på lageret. Frossenfisken skal fordeles på art. 
 
Utsett av rensefisk (kjøp, interne leveranser og selvfisket) 
Her føres antall rensefisk som selskapet har satt ut i løpet av undersøkelsesåret. Dette 
gjelder alt utsett (eksterne kjøp, interne kjøp og selvfisket).  
 
Tap/svinn i produksjonen 
Her skal all tap/svinn av fisk i produksjonen føres. Tapet/svinnet skal fordeles på de 
ulike hovedårsakene.  
 
 
Settefisktillatelser 
Omfatter tillatelser for laks, regnbueørret og ørret med klekkeri og settefiskproduksjon. 
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Om driften 
Her opplyser en om selskapet har hatt egen stamfisk pr. 31.12. og/eller om selskapet har 
produsert yngel til utsett i vassdraget. 
 
Beholdning 
Her føres beholdning av rognkorn og yngel pr. 1.1. og 31.12. Antall i 1000 stykk.  
 
Kjøp og interne mottak 
Her føres antall rognkorn og yngel som er anskaffet i løpet av året. Interne leveranser 
oppgis også i mengde og verdi selv om de ikke er bokført i selskapets regnskap. Antall i 
1000 stykk. Beløp i 1000 kroner uten merverdiavgift.  
 
Tap/svinn i produksjonen 
Her skal all tap/svinn av yngel i produksjonen føres. Tapet/svinnet skal fordeles på de 
ulike hovedårsakene. Antall i 1000 stykk. 
 
Salg 
Her føres salg og interne leveranser av rognkorn, yngel og smolt. Vær oppmerksom på at 
salg av smolt skal fordeles på størrelse (større eller mindre enn 250 gram). Antall i 1000 
stykk. Beløp i 1000 kroner uten merverdiavgift.  
 


