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Tildeling av tillatelser til akvakultur i Norge



Akvakulturloven 

• Trådte i kraft 1. januar 2006

• Lovens formål er å «fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og 

konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og 

bidra til verdiskaping på kysten» (§1)

• Grunnleggende prinsipp: Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse 

(§ 4). 

• Akvakulturtillatelsen gir rett til produksjon av bestemte arter på 

avgrensede geografiske områder (lokaliteter), med de til enhver tid 

fastsatte begrensninger av tillatelsens omfang (§5).
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Vilkår for tildeling av tillatelse

• Miljømessig forsvarlig 

• Avveiing av arealinteresser

• Sektortillatelser 

• Ikke i strid med plan

Foto: Vegard Hatten 



Utvikling i antall tildelte tillatelser 2011-2021

Kilde: Fiskeridirektoratet «Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring 2021» 



• Ulike typer akvakultur er regulert noe 

forskjellig. I hovedsak skille mellom 

akvakultur med laks, ørret og regnbueørret, 

og akvakultur med andre arter. 

• Kommersielle matfisktillatelser til laks, ørret 

og regnbueørret er antallsbegrenset, noe 

som innebærer at nye tillatelser tildeles når 

departementet bestemmer det 

(tildelingsrunder, auksjon). 

• Tillatelser til andre arter enn laks, ørret og 

regnbueørret tildeles løpende etter søknad. 
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Akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret

• Forskrift om tillatelse til akvakultur

av andre arter enn laks, ørret og 

regnbueørret 

• Omfatter andre fiskearter enn laks, 

ørret og regnbueørret, samt bløtdyr, 

krepsdyr, pigghuder og vannlevende

planter.

• Tillatelse gis som hovedregel av

fylkeskommunen.
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«One-stop-shop»



Samordning i saker om etablering av akvakultur

• Myndighetene etter denne lov, lovene nevnt i § 6 første ledd bokstav d og kommunen, 

herunder som plan- og bygningsmyndighet, plikter å foreta en effektiv og samordnet 

søknadsbehandling. (Akvakulturloven § 8). 

• Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader 

– 22 uker fra start til slutt

– Ofte lengre tid i praksis

04.11.2022



Særlig om tildeling av tillatelser til blåskjell og vannlevende 

planter

• Avgrensning av tillatelse fastsettes i dekar

• Depositum eller annen sikkerhetsstillelse på 

3000 NOK per omsøkt dekar

• Oppad begrenset til 200 000 NOK

04.11.2022



www.fiskeridir.no

elaas@fiskeridir.no

Takk for meg!

https://www.fiskeridir.no/
https://www.facebook.com/fiskeridirektoratet
https://www.instagram.com/fiskeridirektoratet/
https://www.linkedin.com/company/fiskeridirektoratet-fiskeridir-no-/?originalSubdomain=no
https://twitter.com/fiskeridir
https://www.youtube.com/channel/UCdLez7tQD_G85GAghdczcLg

