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Enighet på Stortinget 
• Vekst i oppdrettsnæringen skal skje på naturens premisser.  

 
• Lakselus er i dag er den beste indikatoren for å bestemme mulig kapasitetsvekst 

i lakse- og ørretoppdrett. 
 

• Mulighet for vekst innenfor et produksjonsområde bestemmes den samlede 
belastningen i området.  
 

• 6 % annen hvert år 
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Hvor er vi i prosessen? 
• Gjennomføringsfasen 
 Produksjonsområder 
 Regler for å få systemet til å virke 
 Innplassering av tillatelser mv.  
 Videre arbeid med modell 
 Følge opp øvrige bestillinger fra Stortinget 

• Mål om første kapasitetsjustering i 2017 
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Regler for implementering er fastsatt 
13 produksjonsområder 

 
Regler om utnyttelse av tillatelser 

på tvers av områdene 
 

Regler om justering av kapasitet 
 

Unntak fra handlingsregelen 
 

Første kapasitetsjustering mest 
sannsynlig til høsten 
 Ikke rødt lys i 2017 
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13 produksjonsområder langs kysten  

1. Svenskegrensen til Jæren 
2. Ryfylket  
3. Karmøy til Sotra 
4. Nordhordland til Stadt  
5. Stadt til Hustadvika  
6. Nordmøre og Sør-Trøndelag 
7. Nord-Trøndelag med Bindal 
8. Helgeland til Bodø 
9. Vestfjorden og Vesterålen 
10.Andøya til Senja 
11.Kvaløya til Loppa 
12.Vest-Finnmark 
13.Øst-Finnmark 
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"Utnyttelse" av tillatelser (fleksibilitet) 

• Interregionalt biomassetak – 3 tilstøtende 
produksjonsområder 
 

• Andre – 2 tilstøtende produksjonsområder 
 

• Aktører som får tillatelser kun i ett område vil få 
anledning til å drive også i et tilgrensende 
område 
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Johan Wildhagen, Sjømatrådet 

Unntak fra handlingsregelen:  
 
1. april – 30. september: 
Max. 0,1 hunnlus  
Max. 1 medikamentell behandling per 
produksjonssyklus  
 
Unntak betyr:  
•  tilbud om vekst uavhengig av miljøstatus i 

produksjonsområdet 
• Må betale vederlag som alle andre 
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Tildeling og prising 
 

• Nye tillatelser og vekst på eksisterende tillatelser 
  
• Både auksjon og fastpris 

 
• Store deler av vederlaget skal tilfalle kommunene (og 

fylkeskommuner) 
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