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Rettslig regulering av lakseoppdrett 
• Akvakulturloven – «bærekraftig utvikling» § 1, «miljømessig forsvarlig» 

§ 10, vern og forurensningstillatelse §§ 6, 15 og 16 (f-dir) 

- Akvakulturdriftsforskriften (2008) 

- Forskrift om teknisk standard (2011), viser videre til standard-dokumenter 

- Internkontrollforskrift (2004) 

- Forskrift om nasjonale laksevassdrag og -fjorder (2009) 

- Forskrift om fellesansvar for utfisking av rømt fisk (2015) 

- Produksjonsområdeforskriften (2017) 

• Forurensningsloven (m-dir) 

- Vannforskriften (2006),  

• Pbl: arealplaner, vannforvaltningsplaner og KU (KMD/KLD) 

• Matloven og dyrevelferdsloven (Mattilsynet) 

- Forskrifter om fôr, medisiner, fiskehelse, slakt, transport, lakselus, karantene 

• Naturmangfoldloven og miljøinformasjonsloven 
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Rettslig regulering av villaks 
• Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic 

Ocean (1982) – forbyr fiske utenfor økonomiske soner, samarbeid 

om forvaltning 

• Lakse- og innlandsfiskelov 

– Forskrift om kultivering (1993) 

– Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (2004) 

– Forskrift om organisering og drift av vassdrag med laks (2013) 

– En rekke forskrifter om fiske etter laks  

– Gradvis fremvekst av nasjonale laksevassdrag og -fjorder, lovens § 7a (2012) 

• Havressurslova 

– En rekke forskrifter om fiske (også leppefisk) 

• Naturmangfoldsloven – forvaltningsmål i §§ 4 og 5 

– Forskrift om kvalitetsnorm for ville bestander av atlantisk (2013) 

• Vannressursloven og vannforskriften – kvalitetsmål 
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Forholdet mellom oppdrett og villaks 
• Tilstand for villaks 

– 2012-15: 86% av bestandene nådd eller nær nådd forvaltningsmålet 

om nok gytefisk til at den naturlige produksjonskapasiteten blir utnyttet 

– Totalt innsig av villaks til Norge i snitt siste fem år 484 000 

• Rømming – tall basert på opplysninger fra næringen 

– 2001 til 2015: stor variasjon, topp i 2006 med 921 000 rømte laks, 

bunn i 2012 med 38 000;  

– 2016 – 35 hendelser, 126 000 rømt 13 150 gjenfanget 

– Havforskninga: reelle tall er 2-4 ganger høyere 

– Antall oppdrettslaks i elvene i 2015: 165 elver vurdert, 128 lavt til 

moderat innslag (<10%), 17 høyt innslag (>10%), 20 uavklart, nedgang 

• Sykdommer 

– Lakselus relativt stabil 2012-2015 

– Gyrodactylus salaris: smitte i 9 elver og muligens ytterligere 18 03.02.2017 5 



Nytt forvaltningssystem – utfordringer  
• Stortingsmelding nr. 16 (2014-15) og produksjonsområdeforskrift 

– Nevner ikke forvaltningsmålet eller prinsippene i nml 

– Særlig bekymringsfullt: samlet belastning og økosystembasert 

forvaltning 

• Stortingsbehandling: 

– Inndeling i produksjonsområder legges fram for Stortinget 

– Utredes utslippsmodell som definerer enkelt-oppdretters miljøbelastning  

– Handlingsplan mot resistens hos lakselus  

– Strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon. 

• Modellbasert indikator: Forekomst av lakselus i anlegg supplert 

med «basisovervåkning» av forekomst på villfisk 

• Alternativer: landbaserte anlegg (NOU 1999:9), lukkede anlegg i 

sjø, postsmolt på land 
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Håndheving av regelverket 

• Taler for høy etterlevelse: 

– Konsolidering og store selskaper; fra 467 i 1999 til 162 i 2015 

– Aktive interesseorganisasjoner 

– Stort overskudd i næringen 

– Høy innsats fra myndighetene for tilrettelegging 

• Taler mot høy etterlevelse: 

– Kompleksitet i regelverk og myndighetsstruktur 

– Lavt kunnskapsnivå 

– Viljen til å eksponere problemer 

• Antall sanksjoner – ikke statistikkført! 

– LH-2015-191560 og HR-2016-2507-A; Rt 2015 s. 44; TFOSN-2012-

27457 

– Riksadvokatens prioriteringer i rundskriv endret i 2015 
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Er økosystembasert forvaltning et luftslott? 

• Naturmangfoldloven 

– § 4: «økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så 

langt det anses rimelig» 

– § 10: «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 

samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.» 

• Hvilke økosystemer påvirker oppdrettsnæringen? 

• Hvordan definere villaksens økosystem? 

• Hvordan velge ut oppdrettsnæringens påvirkningsfaktorer? 

– Hva gjør vi ved kunnskapsmangler? 

• Hvordan ta hensyn til økosystemenes samlede belastning? 

• Nasjonale laksevassdrag og -fjorder? 
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Hvordan ivaretas Grunnloven § 112? 
• Produksjonsevne og mangfold, langt tidsperspektiv 

• Min konklusjon: Ikke krenket per i dag 

• Men overhengende fare for at dette vil endre seg: 

– Svake miljøkvalitetsnormer 

– Manglende økosystemtilnærming 

– Presset i næringen for økt tilgang til arealer og produksjonsvolum 

• Fleksibilitet i produksjonsområdeforskriften 

– § 8: Produksjonskapasiteten i produksjonsområder for akvakultur 

reguleres i samsvar med områdets miljømessige bærekraft. 

Påvirkningen fra akvakultur på miljøet overvåkes etter de til enhver 

tid gjeldende miljøindikatorene, som fremkommer av annet ledd. 

– § 9: Ved uakseptabel miljøpåvirkning i et produksjonsområde kan 

departementet ved forskrift nedjustere produksjonskapasiteten i 

produksjonsområdet. 
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