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Høring :  Interregionalt biomassetak for bedrifter som videreforedler
en vesentlig del av egen oppdrettsfisk

Sammendrag

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å innføre en anledning til interregionalt biomassetak for
aktører som videreforedler en vesentlig del av den fisken som blir oppdrettet i innehaverens egen
virksomhet, inkludert virksomheter i samme konsern. Høringsfristen er satt til 18. november 2009.

Fylkesrådet stiller seg positivt til forslaget, som bl.a. innebærer bedre rammebetingelser for
videreforedlingsbedrifter i forhold til å kunne generere større sysselsetting og økt verdiskapning i
distriktene.

Bakgrunn

Tillatelse til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret blir fordelt geografisk, og er knyttet
til en av Fiskeridirektoratets regioner. Hovedregelen er at tillatelsen skal utnyttes i den regionen den
er tildelt. Det kan imidlertid gjøres unntak fra dette i de tilfeller der en innehaver har lokaliteter på
begge sidene av en regiongrense.

Hovedregelen om forbud mot flytting over regiongrensene er klar, og mulighetene for dispensasjon
har vært små. I praksis har de aller fleste fått avslag på sine dispensasjonssøknader.

Problemstilling

Fiskeri- og kystdepartementet erkjenner at dagens forbud mot flytting over regiongrensene kan slå
særlig uheldig ut for aktører som videreforedler sin egen biomasse. Departementet mener derfor at
selskap/konsern som bruker en vesentlig del av biomassen sin til videreforedling i egen virksomhet,
og som har tillatelser fordelt mellom naboregioner, bør få tillatelse til ett felles interregionalt
biomassetak.
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Det interregionale biomassetaket vil omfatte tillatt biomasse etter alle tillatelsene av samme type og
art som tilhører søkeren innenfor to av Fiskeridirektoratets regioner.

Hovedargumentet for det foreliggende forslaget er å sikre videreforedlingsbedrifter en mer stabil
tilgang på råstoff, og derigjennom skape større samfunnsmessige ringvirkninger i form av økt
sysselsetting og verdiskapning i distriktene.

For å sikre at dette blir en ordning med praktisk verdi for relevante næringsaktører, foreslår
departementet at videreforedling innebær filetering og høyere bearbeidingsgrad, og at den delen av
virksomhetens sin biomasse som blir videreforedlet er 50 % eller høyere.

Vurderinger

Fylkesrådet er positive til tiltak som bidrar til å bedre rammebetingelsene for
videreforedlingsbedrifter og som er med på å generere større sysselsetting og økt verdiskapning i
distriktene. Rådet ser at det foreliggende forslaget vil få praktisk verdi for videreforedlingsbedrifter
med oppdrettstillatelser fordelt mellom naboregioner. Fylkesrådet støtter derfor det foreliggende
forslaget.

Fylkesrådet vil imidlertid understreke at en ser behov for flere tiltak som kan bidra til økt
bearbeiding med sikte på økonomisk integrasjon i kystdistriktene. Formålet med slike tiltak må
være å medvirke til økt verdiskapning og sysselsetting langs kysten. Tiltak må ikke bare rettes mot
aktører som videreforedler sin egen biomasse innen sin egen virksomhet, men også omfatte aktører
som videreforedler en stor del av sin biomasse i samarbeid med aktører utenfor egen virksomhet.
Rådet ber derfor departementet om å vurdere aktuelle tiltak til dette formålet.

I denne saken er høringsfristen satt til 18. november 2009. Dette betyr at Fylkestinget ikke får
behandlet saken før etter fristens utløp. Imidlertid kan fylkesrådets innstilling sendes Fiskeri- og
kystdepartementet før høringsfristen er omme.

Konsekvenser

Denne saken har ingen kjente konsekvenser for Nordland fylkeskommune.
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Fylkesrådets innstilling  til vedtak

1. Fylkestinget i Nordland er positive til tiltak som bidrar til å bedre rammebetingelsene for
videreforedlingsbedrifter og som bidrar til å generere større sysselsetting og økt
verdiskapning i distriktene.

2. Fylkestinget støtter det foreliggende forslaget om inter-regionalt biomassetak for
virksomheter som videreforedler en stor del av egen oppdrettsfisk.

3. Fylkestinget ser behov for flere tiltak som kan bidra til økt bearbeiding med sikte på
økonomisk integrasjon i kystdistriktene. Det gjelder også for aktører som videreforedler en
stor del av egen oppdrettsfisk utenfor egen virksomhet.

4. Fylkestinget ber Fiskeri- og kystdepartementet utrede ulike tiltak som kan bidra til økt
bearbeiding av oppdrettsfisk, og derigjennom medvirke til økt sysselsetting og
verdiskapning langs kysten.

Bodø den 03.11.2009

Odd Eriksen
fylkesrådsleder
sign Arve Knutsen

fylkesråd for næring
sign

30.11.2009 Fylkestinget
FT-147/09
Innstillinga fra komite for samfredsel ble lagt fram av saksordfører Ketil Rønning, DnA:

1. Fylkestinget i Nordland er positive til tiltak som bidrar til å bedre rammebetingelsene for
videreforedlingsbedrifter og som bidrar til å generere større sysselsetting og økt
verdiskapning i distriktene.

2. Fylkestinget støtter det foreliggende forslaget om inter-regionalt biomassetak for
virksomheter som videreforedler en stor del av egen oppdrettsfisk.

3. Fylkestinget ser behov for flere tiltak som kan bidra til økt bearbeiding med sikte på
økonomisk integrasjon i kystdistriktene. Det gjelder også for aktører som videreforedler en
stor del av egen oppdrettsfisk utenfor egen virksomhet.

4. Fylkestinget ber Fiskeri- og kystdepartementet utrede ulike tiltak som kan bidra til økt
bearbeiding av oppdrettsfisk, og derigjennom medvirke til økt sysselsetting og
verdiskapning langs kysten.

Votering:
Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

1. Fylkestinget i Nordland er positive til tiltak som bidrar til å bedre rammebetingelsene for
videreforedlingsbedrifter og som bidrar til å generere større sysselsetting og økt
verdiskapning i distriktene.

2. Fylkestinget støtter det foreliggende forslaget om inter-regionalt biomassetak for
virksomheter som videreforedler en stor del av egen oppdrettsfisk.

3. Fylkestinget ser behov for flere tiltak som kan bidra til økt bearbeiding med sikte på
økonomisk integrasjon i kystdistriktene. Det gjelder også for aktører som videreforedler en
stor del av egen oppdrettsfisk utenfor egen virksomhet.

4. Fylkestinget ber Fiskeri- og kystdepartementet utrede ulike tiltak som kan bidra til økt
bearbeiding av oppdrettsfisk, og derigjennom medvirke til økt sysselsetting og
verdiskapning langs kysten.

Vedlegg DokID

Høyringsbrev - forslag om etablering av interregionalt biomassetak 74036
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