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ORDNINGEN MED AKVAKULTURTILLATELSER TIL 

UTVIKLING

8. 
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Uttalt formål med 
ordningen

Konkret skal utviklingstillatelser legge til rette for et teknologiløft i næringen 
ved at det kan gis akvakulturtillatelser til prosjekter som innebærer utvikling 
av nye teknologiske løsninger.

Ordningen er avgrenset til produksjonsteknologisk utstyr/installasjoner og 
den omfatter derfor ikke prosjekter som for eksempel dreier seg om utvikling 
av nye driftsformer, vaksiner, fôr med mer. Dette er videre en begrenset 
ordning som kun omfatter de store prosjektene som næringen selv ikke vil ta 
risikoen ved å realisere uten at staten bidrar ved tildeling av 
utviklingskonsesjoner.

Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som 
innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å 
legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere 
av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for 
eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, 
utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.

Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele 
næringen til gode.
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§ 23c  Konvertering av 
utviklingstillatelse = viktig drivkraft i 

prosessen

• Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til at en 
utviklingstillatelse kan konverteres til en ordinær tillatelse til 
akvakultur av matfisk i sjø. Søknaden kan kun innvilges dersom 
målkriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Søknad 
om konvertering må være Fiskeridirektoratet i hende senest 6 
måneder før utviklingstillatelsen går ut. Fiskeridirektoratet kan gi 
oppreisning for fristoverskridelse.

• Ved tildeling av ordinær tillatelse til akvakultur av matfisk i sjø, 
skal det betales vederlag til statskassen på kroner 10 millioner. 
Den ordinære tillatelsen til akvakultur av matfisk i sjø kan ikke 
tas i bruk før vederlaget er betalt.

• Før 2002: gratis tillatelser 
• 2002-2003: 5/4 mill. Nkr,   
• 2009: 8 mill. Nkr   
• 2013: 10 mill./66 mill. Nkr, 
• 2018: 2 % 120 000 Nkr/tonn (ca. 100 mill. Nkr for full tillatelse)          
• Auksjon: 152 mill. Nkr – minimum kr. 142 mill. i risikoavlastning
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- en spennende, lærerik og utfordrende
MEN OGSÅ

vanskelig, litt «utakknemlig» og krevende 
tildelingsordning

Ordningen sett fra Kyst- og havbruksavdelingens 

ståsted:

• grunnleggende positiv opplevelse!

• fått rekruttere mange nye flinke folk

• godt tverrfaglig samarbeid – juss, teknologi, 

biologi, økonomi

• forvaltningsmessig fornyelse, åpenhet

• nye kontakter; Patentstyret, GIEK, Innovasjon 

Norge, storbedriftsgruppen i skatteetaten mv.

• ivrige oppdrettere, flinke prosjektledere, 

kreative leverandører, 

• vært med på bassengtester, utsetting mv.   

MEN OGSÅ

• vedvarende kritikk for tidsbruk

• vedvarende påstand om at vi «misforstår»

• vi er «for kjipe»
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8. 

februar 

Ocean Farm -Tr.        8

Nordlaks - N      21

AkvaDesign - N 2

NRS/Aker  - T    10

MNH Aquatraz - Tr 4 

Hydra Salmon - Tr 4

Mowi «Egget» - MR? 6

Atlantis – R 1

=  56

Cermaq Ifarm – N 4

Mariculture – Tr 8

Nekst – SF 2?

Fish Globe – R 3?

Mowi «Donut»-T 1100tn.

Lerøy Pipefarm – H 900 tn.

Stadion Laks – H       3 + 408 

Salaks – T ?

Måsøval – Tr ?

Wenberg – N ?

TILSAGN INNENFOR /KAN FÅ /I PROSESS



Innovasjon med miljømessig bærekraft ?

Et TJA – som forhåpentligvis vil bli et JA på sikt?!

(litt tidlig ennå)

Avhenger helt av hvordan man definerer og forstår

• Innovasjon

• Miljømessig bærekraft

Sentrale miljø- og arealutfordringer

• Lus

• Lengre inn – langt ut

Vårt utgangspunkt er å være lojal mot de rammer vi har fått

• Tildelingsbestemmelsene i laksetildelingsforskriften

• NFDs retningslinjer



Hvor går grensen for innovasjon ift. 

utviklingstillatelser?

1) TEKNOLOGI-ORDNING m/åpning for et betydelig skjønn

2) FORMÅL «Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan 

bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som 

akvakulturnæringen står overfor»

3) Krav om BETYDELIG INNOVASJON (retn.linjene er ikke uttømmende)

SSBs def. av utviklingsarbeid; inneholde et visst nyhetselement

nye, tidligere uegnede arealer, prototyper, industriell design, 

Vesentlig annerledes enn det som er i alminnelig kommersiell bruk

Inkrementell innovasjon er ikke tilstrekkelig 
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MNH Aquatraz

lok.35877

Eiterfjorden i (Nord) 

Trøndelag



Havbruk til havs
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Mariculture
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Dette vil fortsatt 

være særs viktig !
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Takk for oppmerksomheten


