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VEILEDER - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV LAKS OG ØRRET
TIL VISNINGSFORMÅL
1. Formålet med ordningen
Etter laksetildelingsforskriften § 22 er formålet med visningstillatelser:
”Akvakultur av matfisk til visningsformål skal bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur
hos publikum. ”
En visningstillatelse kan gis for inntil 10 år av gangen, jf laksetildelingsforskriften §
23. Maksimalt tillatt biomasse fastsettes etter en konkret vurdering hvor det blant
annet skal tas hensyn til søkers behov. Maksimalt tillatt biomasse skal ikke overstige
780 tonn. Ved avgrensning av tillatelse til visning skal det blant annet tas hensyn til
omfanget av visningsvirksomheten og hvor tilgjengelig akvakulturvirksomheten er.
Det skal ikke tas hensyn innehavers behov for økonomisk utbytte som følge av salg av
ordinær matfisk, jf laksetildelingsforskriften § 28b.
2. Vilkår for tildeling
§ 27. Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til visning
Det stilles krav om at akvakulturvirksomheten skal være særlig egnet for formidling,
og tilrettelegges for publikum, herunder vektlegges egnethet av omsøkt lokalitet.

I vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det blant annet legges vekt på avstanden til
andre akvakulturvirksomheter med visningsformål og om akvakulturvirksomheten vil
ligge i nærheten av andre større turistmål.
3. Fremgangsmåte
Søknadsskjema skal fylles ut og sendes Fiskeridirektoratet, jf laksetildelingsforskriften
§ 8, andre ledd. I tillegg kreves det en beskrivelse av søkers visningskompetanse og
visningskonsept.
4. Saksbehandlingsgebyr
Sammen med søknadsskjema og beskrivelsen skal det sendes med kvittering for
innbetalt saksbehandlingsgebyr, jf forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med
akvakulturvirksomhet § 2. Søkes det om å bruke en lokalitet skal det betales ett gebyr
a kr 12 000,-. Søkes det om å bruke to lokaliteter skal det betales to gebyr a kr 12 000,.
5. Innholdet i beskrivelsen
For at Fiskeridirektoratet skal kunne ta stilling til søknaden må det opplyses om
følgende:
- Søkers oppdrettsfaglige bakgrunn og erfaring.
- Hvordan virksomheten skal tilrettelegges for å være særlig egnet for formidling.
- Hvordan akvakulturvirksomheten tilrettelegges for publikum, herunder
tilgjengelighet, åpningstider, reiseavstander, priser, tilrettelegging av nødvendige
besøksfasiliteter som parkering / tilkomstmuligheter, sanitærforhold med videre.
- Innholdet i visningskonseptet, hva skal presenteres og hvordan.
- Opplysninger om lokaliteten og hvordan visning praktisk skal gjennomføres.
- Avstand til andre akvakulturvirksomheter med visningsformål.
- Om akvakulturvirksomheten vil ligge i nærheten av andre større turistmål
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