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

Det vises til departementets brev 18.08.09 der det bes om merknader til forslag om etablering
av inter-regionalt biomassetak for virksomheter som videreformidler en vesentlig del av egen
oppdrettsfisk. Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) avgir
felles høringsuttalelse.

Enkelte aktører i oppdrettsnæringen har ut fra drifts- og lønnsomhetsbetraktninger ønske om å
flytte konsesjoner mellom regioner. Dette har de som hovedregel ikke anledning til i og med
at laksetildelingsforskriften § 33 setter som en forutsetning at konsesjonen skal lokaliseres i
den regionen den er tildelt i. Det finnes en dispensasjonshjemmel, men i følge høringen får
oppdretterne i all hovedsak avslag på disse søknadene. Bak denne regelen ligger det
distriktsmessige hensyn.

Sparebankforeningen og FNH mener det først og fremst må være lønnsomhetsbetraktninger
som ligger til grunn for lokalisering av oppdrettsanlegg, så lenge de miljø- og
fiskehelsemessige konsekvensene er ivaretatt. Hvis en også skal ta distriktsmessige hensyn
kan dette gå ut over effektiv drift og dermed lønnsomheten. Som departementet peker på i
høringen slår dette særlig uheldig ut for aktører som driver videreformidling av egen
biomasse.
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Valg av lokaliteter vurderes å være den desidert viktigste faktor med hensyn til
produksjonseffektivitet, reduksjon av sykdomsrisiko og lønnsomhet. Streng håndheving
av regionale grenser reduserer mulighetene for å utnytte gode lokaliteter over regiongrenser.
Det bør derfor være mulig for alle  aktører å kunne operere innenfor to tilgrensende regioner
for å optimalisere driftsstruktur, og ikke bare for de som driver videreforedling slik som
forslaget er utformet. Vesentlighetskravet til videreformidling bør uansett fjernes i den
foreslåtte ordningen.
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