
Regler og forenklinger
Arbeidsgruppens innstilling av 1. juni 2021

Line Ellingsen



VÅRT MANDAT

Fiskeri- og sjømatministeren 16/3:

• Etablere en liten og effektiv arbeidsgruppe 

• Innen 1. juni bes å oversende en prioritert liste over 10 
bestemmelser/krav i ulike forskrifter under akvakulturloven, matloven 
og dyrevelferdsloven som gruppen mener er i motstrid, unødig 
byråkratiske eller utdaterte, og som kan/bør endres på kort sikt. 

• Forslagene bør følges av en kort begrunnelse



ARBEIDSGRUPPEN

• Fredd Wilsgård, Wilsgård Fiskeoppdrett AS

• Harald Ellefsen, SANDS Advokatfirma DA

• Jim-Roger Nordly, STIM AS

• Liv Marit Årseth, Grieg Seafood AS

• Line Ellingsen, Ellingsen Seafood AS



VÅRT ARBEID

• Teams

• Brukt nettverket vårt

• NFD har ikke deltatt i prosessen

• Ingen sekretærfunksjon eller observatør

• Bedt om 10 prioriterte punkter, vi har gitt 15

• Ikke prioritert rekkefølge

• Forenkling var kanskje ikke så enkelt?



INNLEDNING

• Mange sa mye av det samme:
• Samordning: fragmentert forvaltning

• Digitalisering

• Kapasitet

• Faglighet og kompetanse

Vanskelig å være konkret på forenkling, derfor samlet som innledning. 



SÅ TIL PUNKTENE…..



Pkt 1: Felles digital portal - Havbruksportalen

• Rapporter, søknader osv må samles ett sted

• Bygge videre på altinn.no

• Once-only: gjenbruk av data

Kan gjennomføres ved instruks fra NFD



Pkt 2: Lokalitetsklarering 

• Dagens ordning tar for lang tid

• Omfattende prosess med første klarering, mulig å effektivisere?

• Ett myndighetsorgan: både koordinerende og avgjørende

• Strammere svarfrister

Forskriftsendring er nødvendig



Pkt 3: Veiledning – strenge svarfrister

• Dagens veileder for lokalitetsklarering
• Utdatert
• Ikke samsvar mellom den og forvaltningen krav

• Veiledningsplikt
• Forsømmes av ulike årsaker

• Kunnskap?
• Tid?

• Dialog

• Stramme svarfrister

Gjennomføres ved instruks fra NFD samt andre berørte departement



Pkt 4: Lokalitet – mindre endringer 

• Det er behov for endring på eksisterende lokaliteter

• Areal i stedet for koordinater?

• Søknad erstattes med melding

Presisering av forskrift



Pkt 5: Samlokalisering

• Søknad om samlokalisering mellom flere oppdrettere på samme 
lokalitet erstattes med melding

Ny bestemmelse i forskrift



Pkt 6: Forenkling driftsplan

• Kan framstå som en bagatell

• Forenkle utfylling

• Gjøre den mer oversiktlig ved at alle brukere har samme bilde

• Alle brukere får tilgang på samme vedlegg

• Forhåndsutfylt slik som skattemelding

Regelendring i forskrift



Pkt 7: Tilbaketrekking av lokalitet

• I dag benyttes fristen ved pålagt brakklegging

• Passivitetsregel økes fra 2 til 4 år hvor det foreligger god grunn
• Drift, miljø, sykdom, omlegging av soner osv

Forskriftsendring



Pkt 8: Forvaltning bekjempelsessone PD/ILA

• Etablering av bekjempelsessone PD/ILA bør gjøres mer fleksibel

• Unngå lang båndlegging

• Dialog 

Endret praksis knyttet til utforming og praktisering av forskrift



Pkt 9: Brønnbåt og servicebåt – desinfeksjon 
og rengjøring i stedet for 48 timers karantene
• Dagens ordning legger stort beslag på kapasitet

• Karantene kan aldri erstatte vask og desinfeksjon

• Foreligger ingen faglig begrunnet utredning for karantenereglene

• Fokus: Vask og desinfeksjon for å sikre biosikker transport

Endring i forskrifter og praktisering av dette



Pkt 10: Økt midlertidig lokalitets-MTB i 
beredskapssituasjoner
• Når det er miljømessig forsvarlig, må Fiskeridirektoratet raskt kunne 

økte MTB på lokalitetsnivå i beredskapssituasjoner

Smidigere modell ved for eksempel presisering i forskrift



Pkt 11: Trafikklys må ikke hindre 
lokalitetsklarering
• Alle lokalitetssøknader skal behandles på ordinær måte uavhengig av 

hvilket område lokaliteten ligger i

Presisering i forskrift



Pkt 12: Fiskeri- og havbruksdirektorat

• Sterkere besluttende ansvar

• Koordinere de ulike myndighetsorganers forvaltningsansvar

• Påse godt og effektivt samarbeid

• Endre navn

Gjennomføres ved beslutning i NFD



Pkt 13: Kompensasjons MTB

• Etter tap av alger: kompensasjons MTB

• Må være mulig å søke ved tap av fisk etter sykdom

• Redusere konfliktnivå knyttet til vedtak om utslakting

• Berge selskap som rammes

Enkeltvedtak eller ny forskriftsbestemmelse



Pkt 14: Lusegrense ved lave sjøtemperaturer

• Ved lave sjøtemperaturer (under 6 grader) heves lusegrensen til 1

• 4 uker før forventet våravlusing settes grensen til ordinært 0,5

• Bedre fiskevelferd

Forskriftsendring



Pkt 15: Kombinasjonsbehandling

• Det mangler klare retningslinjer for bruk av kombinasjonsbehandling

• Ingen omforent godkjenningsprosedyre

• Sikre at MT har nødvendige kompetanse

Initiativ fra NFD overfor Mattilsynets hovedkontor



FORVENTNINGER

• Adressert noen problemstillinger

• Noen kan enkelt gjøres noe med, andre mer tidkrevende

• Norsk havbruksnæring er konkurranseutsatt

• Næringen skal og vil ligge foran

• Behov for en dynamisk forvaltning




