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Keskeinen kalankasvatusta ohjaava
lainsäädäntö
Laki vesiviljelystä LOV-2005-06-17-79 (Elinkeino- ja kalatalousministeriö)
1§ Laki edistää vesiviljelyalan kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävän kehityksen puitteissa ja edistää
arvon luontia rannikolla.
6§ Kalankasvatuksen oletetaan olevan tuottava ja vahva elinkeino alueellaan, sekä ”miljømessig
forsvarlig”, eli turvallista/vastuullista/kestävää. (Tällä ei viitata suoraan ympäristöystävällisyyteen!)

Laki ympäristönsuojelusta ja pilaantumisen ehkäisemisestä (Ilmasto- ja
ympäristöministeriö) LOV-1981-03-13-6
Asetus vesiviljelylupien käsittelyn koordinoinnista ja määräajoista FOR-2010-05-18708

Milloin kasvatuslupia tulee haettavaksi?
• Kalatalous- ja elinkeinoministeriö (Nærings- og fiskeridepartementet) päättää lohen,
taimenen ja kirjolohen osalta;

• Kasvatuslupa antaa mahdollisuuden harjoittaa kalankasvatustoimintaa julkisella
vesialueella viranomaisten antamien ehtojen mukaisesti.
• Lupa oikeuttaa jakamaan luvan neljään eri kasvatuspaikkaan. Jos kasvattajalla on
enemmän kuin yksi kasvatuslupa, oikeuttaa se maksimissaan kuuteen eri
kasvatuspaikkaan.
• Lupa on sidottu kahteen eri maksimaaliseen biomassaan: kokonais- ja laitoskohtaiseen
biomassaan
• Yrityksen päivittäinen biomassa ei saa koskaan ylittää maksimaalista kg-määrää
• Laitoskohtainen (lokalitetet) lupa on 780 ton, paitsi Troms ja Finnmarkin läänissä 945 ton

• Erityislupia voidaan myöntää esittelylaitoksille, tutkimus- ja opetuslaitoksille. Emokala- ja
teuraskassit kuuluvat myös erityislupien alle.

Hakuprosessi ja käsittelyajat
Hakija

Fylkeskommun / Maakuntahallitus
Kommun / Kunta

”laatutarkastaa” hakemuksen ennen sen
lähettämistä eteenpäin muille viranomaislle.

Rekisteröi, esittelee ja käsittelee hakemuksen

Instanssi, joka myöntää tai hylkää luvan

”valitusviranomainen”

2 vko+ 4vko

12 vko
SEKTORIVIRANOMAISET

Matttillsynet regionkontor /
Ruokavirasto aluekonttori

Fylkesmannen / Maaherra

Kalaterveys- ja hyvinvointi

Ottaa kantaa ympäristönsuojelu- ja
kulttuurihistorialliselta kannalta

Elintarviketurvallisuus

Kystverkets regionkontor /
Rannikkovartiosto lääninkonttori

Fiskeridirektoratets regionkontor /
Kalatalousviranomaiset

Satama- ja väyläturvallisuus

4 vko

Ottaa kantaa perinteisen
kalastuksen ja saamelaisten
nökokulmasta

https://snl.no/fylkeskommune

Kunnalla suuri rooli vesiviljelyssä
• Kunta vastaa rannikon
merialuesuunnittelusta ja alueiden
jakamisesta tasapuolisesti toimijoiden
kesken
• Velvoitetaan jakamaan alueita myös
kalatalouden (vesiviljelyn)käyttöön
alueellisella näkökulmalla

• Kunta ei saa kuitenkaan päättää
minkälaista vesiviljelytoimintaa/lupaa
alueella saa harjoittaa (vihreät luvat,
verkkokassit, suljetut rakenteet).

www.ffk.no/behandling-av-akvakultursoknader.pdf

Kasvatusluvat
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Vihreä lupa 2013 
Liikennevalojärjestelmä 2015 
Kehityslupa koeajalle 2015-2017 
Bremnes-malli 2017-2019
Poikasluvat
RAS-luvat  ei lupamaksua, jatkuva haku

Vihreä lupa
• Toukokuussa 2013 voimaan asetus «lohen, taimenen ja kirjolohen ruokakalatuotannosta
meressä 2013». Asetus oli lisäys vesiviljelylakiin, jolla haluttiin lisätä rannikkoalueiden
tuottavuutta kestävälle kalankasvatukselle. Asetuksen tarkoituksena oli lohikarkulaisten ja
täiden leviämisen estäminen. Näille luville muodostettiin oma lupakategoria Elinkeino- ja
kalataloushallinnossa  Vihreä lupa
• Hakuaika 1.7-1.10.2013. Luvat jaettiin kolmeen eri kategoriaan (A, B ja C)
• 20 lupaa jaettuna pohjoiseen Tromssan ja Finnmarkin alueille, joilla kiinteä hinta 10 milj.
NOK/lupa (945 ton). Tuotto 200 milj.NOK  uutta kasvua 18,9 milj. kg  10,58 NOK/kg
 ~1€/kg
• 15 lupaa huutokaupalla muu maa, jolloin luvan (780 ton) hinta 55-66 milj. NOK.
Huutokaupan tuotto 904 milj. NOK, jolloin uutta kasvua 11,7 milj.kg  77,3 NOK/kg 
~7€/kg
• Lupamaksuista 40% tuloutettiin kunnille

Bremnes-malli
• Mahdollisuus nostaa tuotantoa
hetkellisesti parhaimman kasvun aikana ja
laskea sitä muuten tuotantokauden
aikana.
• Tromsan ja Finnmark alueella (945
ton/lupa) hinta 1 500 000 NOK  1,5
NOK/kg = 0,15€/kg

• Muualla maassa (780 ton/lupa) hinta 1
500 000 NOK  1,92 NOK/kg = 0,19 €/kg
• Kasvatuslupa muu kuin yo./lupa, hinta
1923 NOK/ton = 0,19€/kg

www.fiskeridir.no/Bremnesmodellen

Liikennevalojärjestelmä
TUOTANTOKAPASITEETIN KASVU
• Joulukuussa 2017 uusi asetus Elinkeino- ja kalatalousministeriöltä nostaa lohen ja
kirjolohen tuotantoa vuonna 2018
• Asetuksella pyritään edistämään vesiviljelyalan kannattavuutta ja kilpailukykyä ympäristön
kannalta kestävän kehityksen puitteissa ja myötävaikuttamaan arvon luomiseen rannikolla.
• Päätös sosioekonominen ja poliittinen, mutta perustuu mallinnusohjelmaan, jossa
laitoksen tietoja (mm. bM, täiden lukumäärä) ja sijaintia analysoitiin yhdessä
virtausmittauksien kanssa ja tällä tavalla laskettiin ennuste lohitäin aiheuttaman
luonnonvaraisen lohen kuolleisuuteen.
«Kuin meteorologin hommaa, jolloin ennustetaan tulevan matalapaineen selännettä»

Liikennevalojärjestelmä /VIHREÄT
13 kasvatusaluetta
ALUEET

• Mahdollisuus hakea 2 % tuotannon nostoa
hakemusta vastaan ja maksamalla 120 000
NOK/ton = 12 000 €/ton
• 47 yritystä haki 449 kasvatuspaikkaan
• 7 897 tonnia biomassaa 449 luvan perusteella
 948 milj. NOK arvosta
KAIKKI ALUEET
• 6 % kasvun kaikilla alueilla, jos
ympäristökriteerit (lohitäi) täyttyivät.
Hakemusta vastaan ja maksamalla 120 000
NOK/ton = 12 000€/ton
• Vihreillä alueilla kokonaiskasvun mahdollisuus
max. 6 %
• 25 yritystä haki 43 kasvatuspaikkaan. Kriteerit
täyttivät 12 kasvatuspaikkaa.
• Jäljellä jäävä 6 % kapasiteetista huutokaupattiin
VESIVILJELYRAHASTO (HAVSBRUKSFONDET)
Maksetusta summasta 80 % kohdistui
vesiviljelyrahastoon joka jakaa summan 87,5 %
kunnille ja 12,5 % lääneille, joissa viljelylaitos
sijaitsee

Liikennevalojärjestelmä
• Ministeriö arvioi joka toinen vuosi, onko tuotantokapasiteettia mukautettava
tuotantoalueella.

• Jos tuotantoa joudutaan laskemaan (punainen alue), siirtymäaika on 6kk.
• Jos ympäristövaikutus on ”kohtuullinen”, voidaan pidättäytyä kapasiteetin laskemisesta
(keltainen alue)
• Jos tuotantoalueella on ”alhainen” ympäristövaikutus, ministeriö voi määräyksissä
myöntää uusia lupia ja lisätä tuotantokapasiteettia tuotantoalueen lupissa.
• Ministeriö vahvistaa säännöt kullekin kierrokselle erikseen. Kapasiteetin lisäys tapahtuu
huutokaupalla.
• Ministeriö voi myöntää lupia muillakin alueilla, jos loistilanne on laitoksen sisällä parempi
kuin laitoksen ympäristössä. Laitoksen loisseuranta ja kylvetykset kirjanpitoineen sallituilla
tasoilla
• Huutokauppa elokuussa 2018  Keskihinta 200.000 NOK/ton = 20 000€/ton

Kehityslupa
• Kehitysluvat ovat erityislupia, joita myönnetään T&K hankkeille
• Tiedon täytyy olla avoimesti alan käytettävissä
• Kokeilujakson jälkeen, tiettyjen kriteerien täyttyessä, voidaan kehityslupa
muuttaa tavallisesti vesiviljelyluvaksi 10 milj. NOK/lupa.
• Ensimmäinen haku 20.11.2015-17.11.2017
• Yhteensä 104 hakemusta 898 kehitysluvalle. Useampi yritys haki enemmän
kuin yhtä lupaa ja useammalle erilaiselle hankkeelle.
• Suurin osa hakemuksista hylätty, jolloin suurin osa valitti päätöksistä
• Mahdollisesti uusi hakemuskierros, tosin paljon tiukemmilla kriteereillä

Kehitysluvat käsiteltiin 6.5.2019 mennessä
Tuotantokonseptit perustuvat
•
•
•
•
•

Suljettuun tekniikkaan
Puolisuljettuun tekniikkaan
Suljetun- ja puolisuljetun yhdistelmään
Perinteiseen ”avonainen” ratkaisu
Off-shore-tekniikkaan
• Ml. Öljynporauslauttojen modifiointi kv-käyttöön

• Upotettavat ratkaisut
• Operointi aluksesta
• Tekniikkaan, joka liittyy potentiaalisen kasvun edistämiseen
• Veden- ja lietteenkäsittely
• Lohitäiden tunnistus ja torjunta
• Hälytys- ja varojärjestelmä

Ocean Farm 1 / Salmar AS
Off-shore
• Itsenäinen kasvatusyksikkö
• Kelluva teräsrakenne
• Korkeus 68 m, halk.
• Halkaisija 110 m
• Tilavuus 250 000 m3

• Kasvatus verkkokasseissa
• kapasiteetti 1,5 milj kpl
• Sijainti merialueella 100-300 m
syvyydessä, pois vuonoista
• Rakennettu Kiinassa 2016-2017
• Rakennuskustannus 72 milj. NOK
• 3-4 henkilöä valvomassa koko ajan
Kuva: Salmar AS

Ocean Farm 1
• Rakenne meressä Håbrandenissa, Tröndelagin
kunnassa
• ILA ja PD epäily (2/19)

https://kart.fiskeridir.no/share/1858
1f15a980

Seafarm / Nordlaks Oppdrett AS
Off-shore  pois vuonoista
• Aluksen muotoinen teräsrunko, joka suojaa
merenkäynniltä

Pituus 400 m
Leveys 59,5 m
Laidan korkeus 37,75 m
Verkkoaltaiden tilavuus 69 000 m3, syvyys 56
m
• Energialähde maasähkö, generaattori
• Tuotantokapasiteetti 10 000 ton
•
•
•
•

• Rakenne suojaa sisäpuolen kuutta
kasvatuskehikkoa
• Ankkurointi aluksen keulaosassa, jolloin
rakenne asettuu aina tuulta ja virtausta
vasten  Ei keinu.
• Voidaan pitää myös konevoimalla
paikoillaan, paikoissa, joissa ankkurointi ei
ole mahdollista
• Projekti käynnistynyt 2015 ja 2020
ensimmäiset kalat kuljetetaan Havfarmiin

Seafarm
Tilanne 5/2019
• Rakennetestaus suoritettu

• Hanke jatkuu

• Johtanut yrityksen viljelystrategian
muutokseen.
• Tuotetaan isoa smolttia maalla
• Siirto mereen ja kasvatus 4-10 kk, jolloin
lohi 1-1,5 kg painoinen
• Siirto «Havsfarmiin», jossa loppukasvatus
teuraskokoiseksi

• Kokonaiskasvatusaika merellä lyhentynyt,
jolloin kasvatuspaikokoja voidaan
«kesannoida» pidemmän aikaa lohitäin
ennaltaehkäisemiseksi.
• Mahdollista tuottaa teuraskokoista kalaa
ilman kylvetyksiä. Käytetään
lohitäiverkkoja kassien ympärillä.

MNH Produksjon AS / Aquatraz
Puolisuljettu rakennelma vuonossa
RAKENNE
• Kelluva teräsrakennelma teräsverkkokassilla
• Kasvatusaltaan halkaisija: 160 m
• Syvyys pohjarinkulaan 18 m
• Ylin 8 m rakennelmasta kiinteää seinämää, alin
osa avointa seinämää
• Kuolleet kalat pumpataan pintaan
• Kalojen siirto nostamalla verkkokassia ja imemällä
pohjalta
• Vesi pumpataan syvältä ja kierrätetään altaan
sivuilta. Veden jakelu passiivisesti tai pumpuilla
• Ruokintajärjestelmä, valaistus, valvonta ja muut
tarvittavat jo olemassa olevalla teknologialla
• Koko rakennelma voidaan nostaa ylös ja
desinfioida ja/tai jättää ylös talvella
• Perustuu lohitäin torjuntaan

Aquatraz
Tilanne 5/2019
• 4850 ton smoltteja kasvatuksessa
Eiterfjordenissa
• Toinen pilottirakennelma tulossa samaan
paikkaan
• Kaksi muuta tulossa Lekaan

AkvaDesign AS
Puolisuljettu rakennelma
RAKENNE
• Kelluvat betonirakennelmat
• «Verkkokassi suljetun pussin sisällä» 
ehkäistään karkulaiset ja lohitäin pääsy
altaaseen
• Merivesi pumpataan 20-30 metrin
syvyydestä (ei täitä)
• Lietteen keräys; Rehujäämät ja uloste
pumpataan altaan pohjalta hyötykäyttöön
• Vettä kierrätetään altaassa
• Pilotin tarkoituksena selvittää kaksi
kysymystä:
1. Mikä on todellinen kasvatuspotentiaali
puolisuljetussa järjestelmässä?
2. Kuinka pieni ympäristökuormitus tällä
tuotantotavalla voidaan saavuttaa?

Marine Harvest Norway AS, Hauge Aqua / Egg
RAKENNE
•

Komposiitista rakennettu munan muotoinen,
suljettu tankki

•

90% rakenteesta veden alla, 10% pinnalla ilmaa
täynnä

•

Kasvatuskapasiteetti 1000 ton 50 kg/m3

TEKNIIKKA
•

Vesi pumpataan kahdella pumpulla 20 m
syvyydestä

•

Vesi kiertää koko tankin läpi aina yläosaan,
jossa se poistuu neljän metrin syvyydessä pinna
alapuolella

•

Veden laatua ja määrää, sekä o2 ja CO2pitoisuutta tarkkaillaan jatkuvasti. Valaistus
säädeltävissä

•

Vesi pumpataan niin syvältä, ettei riskiä lohitäin
joutumisesta tankkiin ole

•

Kalojen pumppaus ja säiliön tyhjennenys on
tehty helppoksi sisäisen “välpän” avulla. Tällä
systeemillä voidaan poimia vain isoimmat kalat
perkuuseen

•

Lois- ja karkulaisvapaa. Lietteen keräys

•

Myönnetty kehityslupa auki, koska Mowi
haluaa vaihtaa materiaalin teräkseen

Atlantis Subsea Farming AS / Atlantis
RAKENNE&TEKNIIKKA
• PE-putkesta rakennettu upotettava allas
•
•

Halkaisija 160 m
Upotussyvyys 15-20 m

• Varustetaan tavallisella verkkokassilla
• Veden alla 80-90% kasvatusajasta
• Upotus pumppaamalla vettä rakenteeseen ja nosto ilman
avulla
• Rehu pumpataan veden avulla kaloille

• Vedenalainen ilmakello uimarakon täyttämiseen
• Valvonta erilaisten sensoreiden ja va-kameran avulla.
Rakenteesta eivät näy kuin poijut pinnalla
KONSEPTI
• Kehityslupa kolmen totantosukupolven ajaksi
• Kasvatus kokonaan vedenalla ja paikoissa, joissa kelluvat
rakenteet eivät olisi mahdollisia
• Kehitteillä jo vuodesta 2015
• Investointikustannukset alhaiset verrattuna muihin
konsepteihin

Atlantis
• Hanke käynnissä 5/2019
• Kalat kasvamassa 2/19. Testausta eri
puolilla Rørvikiä NordTrøndelagin alueella
rakenteen kestävyydestä mm.

KUVA: Ilmakello uimarakon täyttämiseen
Atlantis Farming AS

Norway Royal Salmon ASA / Arctic Offshore
Farming

KEHITYSLUPA
RAKENNE&TEKNIKKA
• Kelluva rakenne kahdella ponttoonilla
• Halkaisija 79 m
• Paino 2250 ton
• Yläponttooni 2x3 m
• Alaponttooni 6x4 m
• Joustava
• Ponttooneissa tilaa laitteille ja rehulle
• Kaksi rakennelmaa/ruokintalautta
• Ilmakellon ala 10% alaponttoonin pinta-alasta
• Tuotantokapasiteetti 3000 ton
• Rakenne kestää 5-15 m aaltoja
• Lohitäi ja va-ilmakello

Kiitos mielenkiinnosta!

