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FAKS
Landsdelsgruppa

Fagmiljøet for 

• akvakulturforvaltning 
• samfunns- og 

arealplanlegging kyst/sjø
• marin næringsutvikling

Koordinator

FAKS
Plangruppa

FAKS
Malgruppa

FAKS
Vedtaksbasen

FAKS
Kunnskapsbasen

Styringsgruppen
Ledernivå for plan og næring i fylkeskommunene 
Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland 
(med Agder)

Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid - FAKS



Tildelingsmyndighet etter akvakulturloven
• Bidrar ved å tilrettelegge for god dialog mellom søker, sektormyndigheter og kommuner i alle deler 

av søknadsprosessen
• Samordner og koordinerer regionalt
• Bidrar med høringsinnspill til sentrale prosesser

Regional planmyndighet
• Bidrar med kompetanse og virkemidler (juridiske og økonomiske) inn i ulike typer prosesser for 

planlegging av sjøarealene (kommunale, interkommunale og regionale)
• Bidrar med regional og lokal kunnskap som kan være med på å «oversette» hvilke gevinster 

helhetlig planlegging og tilrettelegging for bærekraftig vekst har for samfunnet 

Tilrettelegger for næringsutvikling
• Bidrar til vekst og bærekraftig utvikling av sjømatnæringa 
• Samordner / koordinerer virkemiddelinnsatsen til de utfordringene og mulighetene vi ser lokalt og i 

regionen, eks samferdsel, FoU



Arbeidsgruppen skulle særlig vurdere de økonomiske konsekvensene for den eksisterende lakse- og 
ørretnæringen i Norge 





Søknad Samordnet 
saksbehandling Klarering av lokalitet

Oppdretter/
innehaver

Fylkeskommunen

Kommunen

Klagebehandling



Mattilsynet; 

• har eigne retningslinjer for landbaserte anlegg
• set vilkår om gradvis opptrapping av produksjonen jf. § 20

§ 20.Metoder, installasjoner og utstyr
Metoder, installasjoner og utstyr som brukes til fisk, herunder forflytningsutstyr, rørsystemer 
og automatisk vaksinasjonsutstyr, skal være egnet ut fra hensynet til fiskevelferd.

Metoder, installasjoner og utstyr kan bare brukes i et akvakulturanlegg når konsekvensene 
for fiskens velferd er dokumentert. Utprøving som er omfattet av forskrift 18. juni 2015 nr. 
761 om bruk av dyr i forsøk, er unntatt fra dette kravet. Mattilsynet avgjør om utprøvingen 

omfattes av forskrift om bruk av dyr i forsøk.

• Utfordringer;
-vannkvalitet i forhold til fiskevelferd (Husk: «Fisken spiser, drikker, 
puster og går på do i vannet»)
-H2S, CO2, nok O2, pH, NO2 mm
-sjukdom; yersiniose og ILA kan utvikle seg i biofilter



Fylkesmannen;

• Det som kan renses skal renses
• Produksjonen er avgrensa både i tonn årleg produksjon av 

biomasse/fisk, og årlege utsleppsmengder til sjø 
• Landbaserte anlegg er relativt rømningssikre
• Lite påvirkning på vill anadrom fisk

Det er mange nasjonale laksefjordar som er stengt for oppdrett av matfisk, kan ein
sjå for seg å opne for landbasert produksjon innanfor desse?



• Teknologi og status













Fylke Antall søknader til behandling

Finnmark 0

Troms 0

Nordland 2

Trøndelag 0

Møre og Romsdal 0

Sogn og Fjordane 4

Hordaland 2 (klagebehandling)

Rogaland 1

Agder 0

Østfold 1



kjelde Fish farming expert 



kjelde Fish farming expert 
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