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Høring - forslag om etablering av inter-regionalt biomassetak for virksomheter
som videreforedler en vesentlig del av egen oppdrettsfisk

Det vises til brev fra FKD av 18. august 2009 angående forslag om etablering av
interregionalt biomassetak.

Tillatelser til havbruk med matfisk av laks, ørret og regnbueørret fordeles geografisk og
er knyttet til en av Fiskeridirektoratets regioner. FKD opplyser at denne
regiontilknytningen først og fremst følger av distrikts- og næringshensyn, herunder at
oppdrettsvirksomhet skal skape vekst og arbeidsplasser langs hele kysten. Ifølge FKD
kan det gjøres unntak fra forbudet mot å flytte tillatelser fra hjemmeregionen, men
mulighetene er begrensede. FKD opplyser at flere næringsaktører har fremmet ønske
om lettere å kunne flytte konsesjoner over regiongrenser og FKD mener at dagens
forbud kan slå uheldig ut for aktører som driver videreforedling av egen biomasse.

FKD foreslår på denne bakgrunn at selskap eller konsern som benytter en vesentlig del
(over 50 pst.) av biomassen sin til videreforedling i egen virksomhet gis mulighet for å
få et interregionalt biomassetak. Dette interregionale biomassetaket skal ifølge FK1)
omfatte den tillatte biomasse som følger av alle tillatelser av samme type og art som
tilhører søkeren innenfor to av Fiskeridirektoratets regioner. FKD mener ordningen vil
bidra til økt fleksibilitet for næringen og at den vil kunne få positive
samfunnsøkonomiske ringvirkninger i distriktene.

FKD opplyser at ordningen kan medføre økte kostnader for forvaltningen i forbindelse
med kontrollfunksjoner på tvers av regiongrensene.
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FIN vil avvente høringsuttalelsene og FKDs videre oppfølging før vi tar endelig stilling
til saken.
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