
Intensjonsavtale	  mellom	  Nærings-‐	  og	  fiskeridepartementet,	  Fiskeri-‐	  
og	  havbruksnæringens	  landsforening	  og	  Norske	  sjømatbedrifters	  

landsforening	  
 
 
 

1. Avtalen er inngått mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeri- og 
havbruksnæringens landsforening og Norske sjømatbedrifters landsforening. 
 
 

2. Partene i denne avtalen viser til lov 17. juni 2005 om akvakultur § 13 a om 
fellesansvar for fjerning av rømte organismer og forskrift om utfisking av rømt 
oppdrettsfisk mv. vedtatt med hjemmel i denne.  

 
 

3. Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom havbruksnæringen og 
myndighetene i arbeidet med å forhindre rømming og håndtere konsekvensene av 
rømt oppdrettsfisk. 

 
 

4. Partene er enige om at rømt oppdrettsfisk kan utgjøre en risiko for genetisk påvirkning 
på ville laksebestander, og at det er et klart mål å forhindre rømming. Visjonen om 
null rømte oppdrettsfisk står fremdeles ved lag.  

 
 

5. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norske sjømatbedrifters 
landsforening forplikter seg gjennom denne avtalen til å samarbeide med 
havbruksforvaltningen om aktuelle tiltak for å redusere forekomst av rømt 
oppdrettsfisk i naturen.   

 
 

6. Partene understreker at forurenser betaler-prinsippet skal gjelde for norsk 
havbruksnæring, men anerkjenner at det i dag ikke er tilstrekkelige virkemidler på 
plass til å sikre at dette prinsippet alltid kan gjennomføres. Der forurenser betaler-
prinsippet ikke kan gjennomføres, er partene enige om at det er havbruksnæringen 
som i felleskap bør bekoste utgiftene til fjerning av rømt oppdrettsfisk fra naturen der 
det anses som nødvendig og rimelig. 

 
 

7. Partene understreker at den primære innsatsen mot rømming må skje ved de enkelte 
havbruksanleggene, og at utfisking av rømt oppdrettsfisk aldri kan bli noe annet enn 
et av flere middel for å redusere risikoen for genetisk påvirkning på ville 
laksebestander.  

 
 

8. Forskriften om fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk er ment som en 
midlertidig forskrift. Nærings- og fiskeridepartementets intensjon er at forskriften kan 
oppheves når forholdene ligger til rette for det. Det fordrer at all oppdrettsfisk kan 
identifiseres som oppdrettsfisk og er sporbar tilbake til ansvarlig selskap.  



9. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening forplikter seg til å nominere to 
medlemmer til styret til sammenslutningen, mens Norske sjømatbedrifters 
landsforening nominerer et medlem. Nærings- og fiskeridepartementet vil utpeke to 
medlemmer.   

 
 

10. Nærings- og fiskeridepartementet vil utarbeide et utkast til vedtekter og innkalle til det 
første årsmøtet i sammenslutningen.  

 
 
 
 

Bodø den 25. mars 2015 
 
 
 
 
 
……………….   ……………….   ………………. 
Sign NSL    Sign NFD     Sign FHL  


