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Svar på høring om forslag om etablering av inter-regionalt biomassetak for 
verksemder som vidareforedlar ein vesentleg del av eigen oppdrettsfisk  

Med bakgrunn i laksetildelingsforskriften § 33 så er det en forutsetning at tildelt 

konsesjonsvolum blir benyttet i den av Fiskeridirektoratet sine regioner tillatelsen for er 

gitt for. Bakgrunnen for denne begrensningen ligger i et ønske om regional styring av 

produksjonen ut fra en distrikts- og næringspolitisk hensyn. 

 

I det høringsutkastet som foreligger legger FKD opp til en oppmykning av dette 

regelverket. Det åpnes for at selskap som bruker en vesentlig del av biomassen sin til 

videreforedling i egen virksomhet, og som har tillatelser fordelt mellom naboregioner, bør 

gis tillatelse til et felles inter-regionalt biomassetak.  

 

Utviklingen de senere årene har gått mot en bedre utnyttelse av de gode lokalitetene. Og 

i flere områder har antall lokaliteter i bruk blitt redusert til tross for en økning i 

produksjonen. Både med tanke på produksjon, fiskehelse og miljø har denne utviklingen 

vært positiv. En bedre utnyttelse av de gode lokalitetene har også vært en forutsetning 

for å greie å samordne brakklegging av større areal samtidig. Det er svært viktig tiltak 

med tanke på forebygging av sykdom og redusere belastningen med lus. Flere av 

oppdrettsbedriftene har produksjon som er geografisk samlet, men som strekker seg 

over Fiskeridirektoratet sine regionale grenser. Disse grensene virker i dag som barrierer 

for den optimaliseringen av utnyttelse av egne lokaliteter som er beskrevet ovenfor. 

Resultatet kan være at forvaltningsmessige hensyn virker begrensende med tanke på å 

optimalisere driften, fiskehelsen og redusere miljøpåvirkningen. 

 

På den bakgrunn har styret i FHL fattet følgende vedtak: 

 

”Styret er positiv til at Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til en ordning hvor det 

gis adgang til en større fleksibilitet til utnyttelse av oppdrettstillatelser på tvers av 

Fiskeridirektoratets regiongrenser. På grunn av de positive fiskehelsemessige og 

miljømessige effektene av å optimalisere utnyttelsen av lokaliteter mener Styret at det 

bør åpnes for en økt fleksibilitet uavhengig av om selskapene har videreforedling eller 

slaktevirksomhet i de aktuelle regionene. ” 

 

FHL avholder gjerne møte med FKD for praktisk å se på hvordan forskriften slår ut for 

bedrifter som befinner seg i grenseområdene 
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