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Nytt fra Fiskeridirektoratet 
Hva skjer innen akvakulturregelverket og hvordan 
kan det påvirke utviklingen av industrien?



Vi er omorganisert!

06.12.2022



Forvaltningsdivisjonen og Tilsyns- og kontrolldivisjonen

08.12.2022



8. desember 2022

Fiskeridirektora te ts  samfunnsoppdrag

Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom 
bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.



Omstendigheter ved rømming 2014-2022

08.12.2022



• Ikrafttredelse: August 2022

• Tydeliggjøring av ansvar og plikter for vare- og tjenesteprodusenter som gjennomfører aktiviteter 
tilknyttet drift av akvakulturanlegg

• Alle krav og plikter som gjelder for både vare- og tjenesteprodusenter og oppdrettere – og som 
begrunnes i miljøhensyn – er nå samlet i akvakulturdriftsforskriften

• Nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming

• Utvidede og oppdaterte regler ved bruk og utslipp av legemidler. 

• Sikkerhetssone på 500 meter til havs
• Utvidet adgang til bruk av overtredelsgebyr

Endringer i Akvakulturdriftsforskriften 
– Vare- og tjenesteprodusenter

08.12.2022



Vare- og tjenesteprodusenter – Highligts av relevante 
regelverksendringer

08.12.2022

Tydeligere krav og plikter  Bedre samhandling mellom vare- og tjenesteprodusent 
og oppdretter!
• Krav til kompetanse og tilstrekkelig med personell med nødvendig kompetanse under 

gjennomføring av operasjoner (§6)
• Beredskapsplan (§7 siste ledd)
• Journalføring (§10 tredje ledd)
• Tømming av vann som er tilsatt legemidler (§15c)
• Forbudt å slepe merder med fisk (§37)
• Planlegging, kommunikasjon, tilstrekkelig tilstedeværelse av personell, overvåking og 

kontroll (§37a (innehavers plikter))
• Meldeplikt ved rømming (§38)
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-08-24-1487

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-08-24-1487


• Konkretisert krav til 
– Kompetanse, tilstrekkelig med personell, journalføring, beredskapsplan, aktsomhet, risikovurdering og 

meldeplikt ved rømming

• Eksempler fra brønnbåter
– Glemt å lukke ventiler mellom brønn og lasteslanger på dekk, hydrolicer eller sjø. Manglende sikring mot rømming 

på dekk.

• Presisert krav for innehaver ved aktiviteter som kan medføre rømming (§37a)
• Melde rømming til Fiskeridirektoratet via eget skjema, samt melde fra til innehaver (§38)
• Gjenfangst er innehavers ansvar

Vare- og tjenesteprodusenter 
– hindre, oppdage og begrense rømming

08.12.2022



Vare- og tjenesteleverandører 
– Legemidler og tømming av vann tilsatt legemidler (§§15a,b,c)

08.12.2022

• Samlet krav (tidligere i transportforskriften)

• Gjelder nå ethvert legemiddel. Ikke bare mot lakselus.

• Avstandsbegrensninger ift. reke- og gytefelt er uforandret

• Krav om risikovurdering av lokale forhold som har betydning for spredning av legemidler, 
beskrivelse av arter i området som kan påvirkes negativt, tiltak for å redusere negativ 
miljøpåvirkning

• Melding om tømming til Fiskeridirektoratet



08.12.2022
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Forskrift om krav til teknisk standard 
for akvakulturanlegg for fisk i sjø, 
innsjø og vassdrag (NYTEK23)
• Er publisert. Trer i kraft 01.01.2023
• Formål: Forebygge rømming av fisk ved å sikre forsvarlig 

teknisk standard på anleggene

• Hvorfor revisjon?
• Hovedtrekk i NYTEK23

– Funksjonsbaserte krav – Større fleksibilitet
– Hensynta ny teknologi
– Større fokus på prosjektering av akvakulturanlegget
– Forankringsanalyse: Ikke krav om akkreditering

• Veileder til NYTEK23. Ferdig tidlig i 2023
08.12.2022

2023
NYTEK12
NS9415:2009

År 2023 
overgangsordning

2024
NYTEK23
NS9415:2021



Landbasert akvakultur – Teknisk regelverk
• Forskrift om krav til teknisk 

standard for landbaserte 
akvakulturanlegg for fisk 
trådte i kraft 1. januar 2018 
«Landbasertforskriften»

• NS 9416:2013 ble med det 
forskriftsfestet

• NS 9416 stiller krav til bygging 
av nye anlegg, samt krav til 
komponenter som skal tas i 
bruk i både nye og gamle 
anlegg



Komponenter – Dokumentasjon
• Nye komponenter som tas i bruk i både 

gamle og nye landbaserte anlegg skal 
være prosjektert, produsert og montert i 
henhold til NS 9416, og ha denne 
dokumentasjonen 

• NB! Kravet har ikke tilbakevirkende kraft: 
Det betyr at det ikke er krav om at 
komponenter som ble satt inn i anlegg 
før forskriftens ikrafttredelse (1. januar 
2018) må ha denne dokumentasjonen

Produktsertifisering



Komponenter – Avvikshåndtering
• Dersom innehavere, produsenter eller 

leverandører får kjennskap til avvik ved 
produkter som kan føre til rømming av 
fisk, skal det iverksettes tiltak for å lukke 
avvikene. Fiskeridirektoratet og 
mottakere av komponenten(e) skal 
varsles 

• Avviksrapportering gjøres via skjema på 
Fiskeridirektoratets nettsider
– www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-

tilsyn/Roemming/Landbaserte-anlegg
– www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-

tilsyn/Roemming/NYTEK-forskriften

http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Roemming/Landbaserte-anlegg
http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Roemming/NYTEK-forskriften


08.12.2022

• Krav for vare- og 
tjenesteprodusenter er nå 
konkretisert i 
akvakulturdriftsforskriften

• NYTEK23-Forskriften –
Funksjonsbaserte krav og større 
fokus på prosjektering



www.fiskeridir.no

Spørsmål? dalan@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
mailto:dalan@fiskeridir.no

	Slide Number 1
	Vi er omorganisert!
	Forvaltningsdivisjonen og Tilsyns- og kontrolldivisjonen
	Slide Number 4
	Omstendigheter ved rømming 2014-2022
	Endringer i Akvakulturdriftsforskriften �– Vare- og tjenesteprodusenter
	Vare- og tjenesteprodusenter – Highligts av relevante regelverksendringer
	Vare- og tjenesteprodusenter �– hindre, oppdage og begrense rømming
	Vare- og tjenesteleverandører �– Legemidler og tømming av vann tilsatt legemidler (§§15a,b,c)
	Slide Number 10
	Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23)
	Landbasert akvakultur – Teknisk regelverk
	Komponenter – Dokumentasjon
	Komponenter – Avvikshåndtering
	Slide Number 15
	Slide Number 16

