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Bergen. 29.11.1994
AN/EW

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 18. JULl 1986 OM OPPDRETT AV
STAMFISK AV LAKS. ØRRET OG REGNBUEØRRET.

Fastsatt av Fiskeridepartementet den 17. november 1994 med hjemmel i lov av 14.
§ 13.

Juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

I forskrift av 18. juli 1986 om oppdrett av stamfisk av laks. ørret og regnbueørret
gjøres følgende endringer:
Ny § 9 skal lyde:
Fiskeridirektøren kan gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften.
Il

Nåværende § 9 blir § 10.
Ill

Forskriften trer i kraft straks.
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Etter denne endring har forskriften følgende ordlyd:
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FORSKRIFTER OM OPPDRETT AV STAMFISK AV LAKS, ØRRET OG
REGNBUEØRRET MED ENDRING AV 28. MAI 1993 OG 17 NOVEMBER 1994.
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 18. juli 1986 i medhold av§ 6 og§ 13 i lov av
14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v., og med endringer av 28.
mai 1993 og 17. november 1994.

§ l

Forskriftene gjelder oppdrett av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i
matfiskanlegg som skal plasseres på en egen lokalitet, med formål å produsere
rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer.

§2

Uten tillatelse av Fiskeridirektøren eller den han bemyndiger må ingen bygge,
innrede, utvide, erverve, drive, eie eller inneha majoritetsinteresser i anlegg for
oppdrett av fisk. Oppdrett på annen måte enn ved anleggsdrift kan heller Ingen
drive uten tillatelse.

§3

1.

Søknad etter disse forskrifter utfylles i to eksemplarer på fastsatt skjema
hvorav ett sendes til fiskerisjefen i fylket, og ett til kommunen der anlegget
søkes lokalisert.

2.

Søkere skal etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut
til offentlig innsyn, og at dette kunngjøres i Norsk Lysingsblad og i to aviser
som er vanlig lest i området.

§4

I tillegg til de vilkår som fremgår av oppdrettslovens § 5, skal stamfiskanlegget
plasseres på, godt egnet lokalitet med hensyn til strømforhold, forurensning m.v.
og i så stor avstand fra annen oppdrettsvirksomhet at faren for overføring av
sykdom mellom anleggene blir minst mulig.
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§5

Tillatelse etter § 2 kan gis:
1.
til innehavere av tillatelse til oppdrett av matfisk eller settefisk av laks, ørret
og regnbueørret, på bakgrunn av innhentet uttalelse fra fylkesveterinæren
og fiskeoppdrettsnæringen. Tillatelsen er tidsavgrenset til en periode på 5 år
og gis for et oppdrettsvolum å 1.000 m 3 • Tidsperioden kan etter søknad
forlenges med inntil 5 år av gangen på bakgrunn av dokumentert drift og
produksjon i anlegget. Det kan gis tillatelse til at inntil 4 slike konsesjoner
kan slås sammen til en konsesjon og etableres på samme lokalitet.
2.

til fylkeslag av Norske Fiskeoppdretteres Forening. Tillatelsen gis for et
oppdrettsvolum på inntil 12.000 m 3 •

§6

Fiskeridirektøren fastsetter antall anlegg som nevnt i§ 5, 1 og 2, i det enkelte
fylke.
Ved tildeling av tillatelse etter § 2 skal det legges vekt på søkerens teoretiske og
praktiske kvalifikasjoner, og en hensiktsmessig spredning av stamfiskanleggene i
vedkommende fylke.

§7

Tillatelse etter § 2 kan trekkes tilbake dersom vilkåret i § 1 ikke blir oppfylt.
Tillatelser som ikke er nyttet innen 2 år, faller bort. Anlegg som ikke har vært
benyttet over en periode på 2 år, kan forlanges fjernet.

§8

Søknader om stamfiskanlegg som nevnt i § 5, pkt. 1 som er innsendt etter 1.
november 1986 vil ikke bli behandlet.
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§9

Fiskeridirektøren kan gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften.

§ 10

Forskriften trer i kraft straks.
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