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Sørøya Rensefisk AS - Dispensasjon fra forskrift om tillatelse til 

akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret  

 

Fiskeridirektoratet viser til søknad fra Sørøya Rensefisk AS om dispensasjon til å ha 

flere livsstadier av rognkjeks på samme lokalitet, jf.  forskrift om tillatelse til andre arter 

enn laks, ørret og regnbueørret § 4 andre ledd bokstav c. Videre vises til øvrig 

korrespondanse i saken. 

 

1. Fiskeridirektoratet sitt vedtak 

Med hjemmel i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 

regnbueørret § 21 gir Fiskeridirektoratet Sørøya Rensefisk AS dispensasjon fra 

forskriften § 4 andre ledd bokstav c for akvakultur av rognkjeks (Cyclopterus lumpus 

Linnaeus, 1758) i flere livsstadier på omsøkt lokalitet «Vågananlegget» i Sørøya 

kommune.   

 

Vedtaket om dispensasjon er fattet på følgende vilkår: 

 Tillatelsene skal driftes i henhold til søknaden og det som er beskrevet i dette 

vedtaket. 

 Fisken som tas inn i anlegget skal fanges regionalt. 

 

2. Søknaden 

Sørøya Rensefisk AS (heretter også søker) søkte 8. oktober 2020 Tromsø og Finnmark 

fylkeskommune om etablering av anlegg for stamfisk av rognkjeks og produksjon av 

øyerogn fra villfanget rognkjeks på omsøkt lokalitet «Vågananlegget» i Sørøya 

kommune. Det fremgikk av oversendelsesbrev at:  

«Anlegget vil bruke inntak av sjøvann fra Breivikfjorden på 20 – 60 meters dyp, vannet vil filtreres 
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og UV-behandles ned til 20 mikron. Det vil også brukes filter for gjenbruk av vann i anlegget. Det 

meste av avløpsvannet vil automatisk bli renset gjennom filtrene for gjenbruk. Avfallet vil bli 

fanget opp og lagret. I tillegg vil alt avløpsvann gå igjennom fiskesperre og renset ned til 20 mikron 

og UV behandlet før det sendes ut i sjø til 20 meters dyp.» 

 

Søker fikk tilbakemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune om at det trengtes 

dispensasjon fra forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og 

regnbueørret dersom det skulle gis tillatelse til produksjon av flere livsstadier på samme 

tillatelse og lokalitet. Søker var ikke enig i dette, men mente det var tilstrekkelig med én 

stamfisktillatelse. Fiskeridirektoratet ble deretter bedt om å gi en avklaring.  

 

I e-post til Fiskeridirektoratet av 22. april 2021 ble det gitt en beskrivelse av den 

planlagte virksomheten. Søker planlegger å selge befruktet øyerogn. Det ble opplyst at 

det skal benyttes villfanget rognkjeks som stamfisk, som skal avlives og strykes når den 

er kjønnsmoden. Rognen befruktes, og skal oppbevares en periode på lokaliteten.  

 

På forespørsel fra Fiskeridirektoratet ble det gitt ytterligere opplysninger på e-post 10. 

mai 2021. Søker planlegger at søker skal motta bestilling på øyerogn, hvor søker deretter 

bestiller rognkjeks fra en lokal fisker, som leveres og omsettes på vanlig måte gjennom 

Norsk Råfisklag. Når rognkjeksen kommer på lokaliteten blir den plassert i kar, hvor den 

strykes etter ca. ett døgn. Den befruktede rognen håndteres videre i det samme 

produksjonsanlegget, og blir værende i inntil fire uker.  

 

Fiskeridirektoratet sendte 26. mai 2021 en avklaring om at den beskrevne virksomheten 

til Sørøya Rensefisk AS vil kreve to tillatelser, jf. § 4 andre ledd bokstav c, og at 

Fiskeridirektoratet har praksis for at det kreves dispensasjon fra Fiskeridirektoratet 

etter § 21 dersom det skal gis tillatelser i strid med § 4 andre ledd på en lokalitet. Det ble 

også etterspurt ytterligere opplysninger om lokaliteten.  

 

Søker sendte ytterligere opplysninger på e-post 27. mai 2021.  

 

3. Fiskeridirektoratet sin vurdering 

Ingen kan drive akvakultur uten tillatelser, jf. akvakulturloven § 4 andre ledd. 

Fylkeskommunene har hjemmel til å tildele tillatelser til akvakultur etter forskrift om 

tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (heretter også 

forskriften), jf. forskriften § 4 tredje ledd.  

 

Sørøya Rensefisk AS søker dispensasjon til akvakultur av rognkjeks i flere livsstadier på 

land på omsøkt lokalitet «Vågananlegget» i Sørøya kommune. 

 

Det følger av forskriften § 4 andre ledd at:  

«Tillatelse kan gis til: 

a. en bestemt art, 

b. en bestemt lokalitet, og 

c. enten 
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1. oppbevaring og klekking av rogn og produksjon av tidlige livsstadier som produseres med 

sikte på overføring til andre lokaliteter eller annen type produksjon, eller 

2. akvakultur av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller pigghuder og akvakultur med vannlevende 

planter basert på senere livstadier» 

 

I foreliggende sak planlegger søker både hold av villfanget rognkjeks som skal strykes, 

samt oppbevaring av rogn, som er i strid med forskriften § 4 andre ledd bokstav c.  

 

Etter forskriften § 21 kan imidlertid Fiskeridirektoratet «i særlige tilfelle dispensere fra 

bestemmelsene i denne forskriften». Ordlyden tilsier en høy terskel for å dispensere fra 

forskriften.  

 

Spørsmålet er om foreliggende sak utgjør et «særlig tilfelle», jf. forskriften § 21.  

 

Søker ønsker å selge befruktet øyerogn, og trenger derfor tillatelse til akvakultur både 

for å holde voksen fisk som skal strykes, samt å kunne holde befruktet øyerogn på 

lokaliteten i en periode. Fiskeridirektoratet vurderer at det er viktig å sikre tilstrekkelig 

tilgang på rensefisk. Fiskeridirektoratet har etter en helhetsvurdering kommet til at det 

foreligger et «særlig tilfelle», jf. forskriften § 21.  

 

Selv om det foreligger «særlige tilfeller» som i utgangspunktet kan gi grunnlag for 

dispensasjon i dette tilfellet, må imidlertid tiltaket vurderes opp mot miljønormen i 

akvakulturloven § 10, som slår fast at «[a]kvakultur skal etableres, drives og avvikles på en 

miljømessig forsvarlig måte». 

 

I Ot. prp. nr 61 Om lov om akvakultur (s. 64) står det at: 

«Med miljømessig forsvarlig menes at driften skal være forsvarlig både i forhold til forurensing og 

økologiske effekter, herunder biologisk mangfold.[…] 

 

Akvakultur vil etter sin art ha innvirkning på miljøet. Tillatelse til akvakultur innebærer at 

myndighetene aksepterer en viss påvirkning på det omkringliggende miljø. 

 

Kravet til forsvarlighet setter grensen for akseptert påvirkning ved skadelige konsekvenser. 

Sannsynligheten for at skade kan oppstå og størrelsen på eventuell skade må vurderes. […] 

Vurderingen vil bero på et bredt faglig skjønn som omfatter blant annet kunnskap om arten og det 

lokale økosystem. Vurderingen skal også omfatte en avveining mellom hensynet til 

næringsutvikling og andre samfunnshensyn.» 

 

Fiskeridirektoratet legger til grunn at uttalelsene i forarbeidene også gjør seg gjeldende 

for vurderingene som skal foretas av fylkeskommunen ved lokalitetsklareringen etter 

forskriften § 7 første ledd bokstav a. Videre legger Fiskeridirektoratet til grunn 

prinsippene i Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8 til 12 

som retningslinjer for disse vurderingene.  

 

I det foreliggende tilfellet er det tale om akvakultur av flere livsstadier med rognkjeks på 

land.  Fiskeridirektoratet kan ikke se at akvakultur med flere livsstadier på samme 

lokalitet i foreliggende tilfelle representerer en særlig risiko for negative økologiske 
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konsekvenser. Fiskeridirektoratet finner likevel grunn til å stille vilkår om at fisken som 

skal tas inn i anlegget er fanget regionalt av hensyn til mulig lokal adapsjon. 

Fiskeridirektoratet finner at en dispensasjon i dette tilfellet ikke vil være i strid med 

naturmangfoldloven. 

 

Etter en samlet vurdering har Fiskeridirektoratet derfor kommet til at Sørøya Rensefisk 

AS gis dispensasjon etter forskriften § 21. 

 

4. Klagerett 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28, jf. § 29. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef 

 

Linn Håland Vetaas 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Sands Advokatfirma DA Postboks 1829 Vika 0123 OSLO 

Sørøya Rensefisk AS c/o Geir K. Otterlei 

Ekkilsøyveien 291A 

6530 AVERØY 

 

 

Kopi til: 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 
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