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Vedrørende implementering av nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og 

ørretoppdrett -   

1. VEDRØRENDE VALG AV PRODUKSJONSOMRÅDE 

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at nytt system for kapasitetsjustering skal tre i 

kraft 15. oktober 2017.  

 

Det følger av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret 

og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) § 4 at:  

 

"Tillatelser som omfattes av denne forskriften er hjemmehørende i det produksjonsområdet 

hvor de var lokalisert per 24. juni 2016. 

 

For nye tillatelser som ikke var lokalisert på tidspunktet angitt i første ledd, foretar 

Fiskeridirektoratet innplassering i produksjonsområde." 

 

§ 5 i samme forskrift lyder: 

"Dersom en tillatelse etter opprettelsen av produksjonsområder får tilhørighet til mer enn ett 

produksjonsområde, må innehaver av tillatelsen innen 15. august 2017 melde til 

Fiskeridirektoratet hvilket av disse produksjonsområdene tillatelsen skal innplasseres i. 
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Dersom innehaver innen fristen ikke melder fra til Fiskeridirektoratet hvilket 

produksjonsområde tillatelsen skal innplasseres i, foretar Fiskeridirektoratet innplassering i 

det produksjonsområdet der tillatelsen er knyttet til flest lokaliteter. 

 

Dersom sterke miljøhensyn gjør seg gjeldende, kan Fiskeridirektoratet innplassere tillatelsen 

i et annet produksjonsområde enn hva første og annet ledd bestemmer." 

 

Det følger altså av ovenstående at oppdrettere som har tillatelser som er knyttet til lokaliteter i 

mer enn et produksjonsområde per 24. juni 2016, kan velge hvilket produksjonsområde 

tillatelsen blir hjemmehørende i. Fristen for å velge produksjonsområde var 15. august 2017, 

og departementet har fått opplyst fra Fiskeridirektoratet at det er et ikke ubetydelig antall 

oppdrettere som ikke har foretatt et valg.  

 

For at implementeringen av det nye systemet skal gå så smidig som mulig, ønsker 

departementet å undersøke om det blant adressatenes medlemmer har vært et bevisst valg å 

ikke benytte valgmuligheten. Dersom det skulle foreligge uklarheter eller misforståelser er 

departementet villig til å vurdere om selskapene skal få mulighet til å sende inn relevante 

ønsker til direktoratet, selv om fristen etter forskriften har gått ut.  

 

Vi vil nedenfor redegjøre litt om valg av produksjonsområder og konsekvenser for 

fleksibilitet i driften og lokaliteter.  

 

2. OM DET NYE SYSTEMET, FLEKSIBILITET OG LOKALITETER 

1. Det nye systemet innebærer at hver tillatelse blir knyttet til et produksjonsområde, på 

lik linje med dagens system, der hver tillatelse er knyttet til en av Fiskeridirektoratets 

administrative regioner per 31. desember 2015. Tillatelsen må for å kunne utnyttes 

knyttes til minst en lokalitet innenfor dette produksjonsområdet. Reglene innebærer 

også: 

 

- En tillatelse kan kun knyttes til lokaliteter innenfor det hjemmehørende 

produksjonsområdet, slik det også er i dag med hensyn til Fiskeridirektoratets 

regioner.  

- En tillatelse som ikke er knyttet til en lokalitet kan, som i dag, ikke utnyttes. 

- En lokalitet som ikke er tilknyttet en tillatelse kan, som i dag, ikke utnyttes.  

 

2. Reglene innebærer derfor følgende:  

 

- En oppdretter som etter innplassering kun får tillatelser i et produksjonsområde, kan 

ikke benytte disse tillatelsene på eventuelle lokaliteter oppdretter måtte ha i et annet 

produksjonsområde, jf. laksetildelingsforskriften § 33. 

- Konsekvensen av at en oppdretter ikke har benyttet sin mulighet til å velge 

produksjonsområde, kan derfor være at oppdretter ikke kan utnytte alle sine lokaliteter 

når det nye systemet trer i kraft. Dersom det heller ikke skulle foreligge en søknad om 

flytting av tillatelse (se punkt 3 nedenfor), vil Fiskeridirektoratet i slike tilfeller gi 
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pålegg om opphør (innen en rimelig frist) av virksomheten på de lokalitetene 

selskapene ikke lenger har tilknyttet tillatelser.  

 

3. Reglene tillater at en oppdretter som etter innplassering kun får tillatelser i et område, 

etter søknad kan flytte en eller flere tillatelser til et tilstøtende område, jf. 

produksjonsområdeforskriften § 7 annet ledd. Bestemmelsen er ment å sikre at alle 

selskaper kan få drive i minst to produksjonsområder.  

 

- Bestemmelsen er i første rekke ment å omfatte selskaper som ønsker å utvide det 

geografiske virkeområde for sin oppdrettsvirksomhet fra et til to områder, og som ved 

opprettelsen av det nye systemet ikke har lokaliteter i mer enn et område. 

- Ved innføringen av det nye systemet vil Fiskeridirektoratet prioritere å behandle 

søknader om flytting (av en del av tillatelsen) fra selskaper som kun har en tillatelse, 

men lokaliteter i to produksjonsområder.  

- Alle andre aktører vil gjennom reglene om innplassering, inkludert mulighetene for å 

velge produksjonsområde, kunne sikre sin fortsatte drift. Vi gjør oppmerksom på at 

Fiskeridirektoratet ikke nødvendigvis har mulighet til å prioritere å behandle 

flyttesøknader fra virksomheter som eventuelt ikke har benyttet sine muligheter til å 

sikre fortsatt drift. 

 

- Departementet gjør oppmerksom på at det kun er mulig å flytte tillatelser en gang, 

med mindre det skulle foreligge et særlig tilfelle, se produksjonsområdeforskriften §§ 

7 og 11.  

 

4. En oppdretter som har tillatelser (inkl. lokaliteter) hjemmehørende i to tilgrensende 

produksjonsområder kan med hjemmel i akvakulturdriftsforskriften § 48a (i kraft 15. 

oktober 2017, men søknader mottas allerede nå) søke om felles biomassetak mellom 

disse to produksjonsområdene.  

 

- Det felles biomassetaket innebærer at aktøren kan utnytte tillatelsene på tvers av 

produksjonsområdene biomassetaket gjelder for. Å utnytte tillatelsen betyr i denne 

sammenheng å benytte tillatelsens MTB i et felles biomassetak, det er ikke mulig å 

benytte tillatelsene til å klarere lokaliteter. Tillatelsene kan imidlertid underbygge et 

behov for nye eller utvidede lokaliteter – se neste punkt.  

 

5. Det er ikke nødvendig å "fylle opp" lokalitetene med tillatelser. Det betyr at om en 

oppdretter har to tillatelser i område a og to tillatelser i område b, kan han like fullt ha 

en lokalitet i område a som er eller blir godkjent for 3120 tonn MTB (tilsvarende 4 

tillatelser). Oppdretter må ved søknad om nye eller utvidede lokaliteter likevel 

dokumentere behovet for den omsøkte størrelsen, jf. laksetildelingsforskriften § 30 

første ledd bokstav b.  

 

6. Oppdrettere som videreforedler en vesentlig andel av sin fisk kan søke om felles 

biomassetak som går over inntil tre produksjonsområder. Oppdrettere som i dag har 

interregionalt biomassetak som går over geografisk område som større enn tre 
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produksjonsområder i utstrekning, kan etter søknad innvilges et felles biomassetak 

som går over inntil fire produksjonsområder, jf. akvakulturdriftsforskriften § 48 b 

annet ledd.  

 

3. AVSLUTTENDE MERKNAD 

Vi ber om at adressatene videreformidler denne informasjonen til sine medlemmer. I den grad 

det skulle være spørsmål er det fint om oppdrettsselskapene eller adressatene tar kontakt med 

Fiskeridirektoratet eller departementet så snart som mulig.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Martin H. Bryde  

avdelingsdirektør 

 Christopher Grøvdal Rønbeck 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Adresseliste 

Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO 

Norske Sjømatbedrifters 

Landsforening 
Postboks 639 Sentrum 7406 TRONDHEIM 

Sjømat Norge Postboks 5471 Majorstuen 0305 OSLO 
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