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HØRINGSBREV  -  FORSLAG OM ETABLERING AV INTER -REGIONALT
BIOMASSETAK FOR VERKSEMDER SOM VIDAREFOREDLAR EIN VESENTLIG
DEL AV EIGEN  OPPDRETTSFISK ,  FRIST 18.11.2009

Fylkesrådet fattet i møte 17.11.2009 i sak 247/09 følgende vedtak:

Fylkesrådet har behandlet følgende høringer om akvakultur av laks, Ørret og regnbueørret:

"Forslag om nye bestemmelser for tillatelse  til akvakultur av laks, Ørret og regnbueørret til
særlege formål",  med frist 18.11.2009.

Fylkesrådet anbefaler at maksimal tillatt biomasse for tillatelse til akvakultur av laks,
Ørret og regnbueørret til særlege formål settes lik en standardtillatelse (900 tonn i Troms
og Finnmark, og 780 tonn i resten av landet) jfr. "Høring av forskrift om kapasitetsøkning
i lakse- og Ørretoppdrett i 2010".
- Fylkesrådet støtter forslaget om å videreføre ordningen med tillatelser til

undervisningsformål og at disse kan ha en maksimal tillatt biomasse lik en
standardtillatelse.

- Fylkesrådet støtter forslaget om å videreføre ordningen med fiskeparker.
- Fylkesrådet er enig i at tillatelser til slaktemerder i utgangspunktet bare skal tildeles

godkjente slakterier, og lokaliseres i umiddelbar nærhet av slakteriet. Slaktemerdene
kan ha en maksimal tillatt biomasse lik en standardtillatelse. Forslaget forutsettes ikke
å omfatte sleping av produksjonsmerder mellom produksjonssted og slakteri såfremt
det ikke påfører andre aktører skade.

- Fylkesrådet støtter forslaget om ikke å antallsbegrense antall visningstillatelser og at
de kan ha total tillatt biomasse på inntil en standardtillatelse.

Forslag til etablering av inter-regionalt biomassetak for verksemder  som videreforedlar ein
vesentleg del av eigen oppdrettsfisk, frist 18.11.2009

1. Fylkesrådet 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.
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2. Fylkestinget støtter det foreliggende forslaget om inter-regionalt biomassetak for
virksomheter som videreforedler en stor del av egen oppdrettsfisk. Fiskehelse må
også kunne gi grunnlag for inter-regionalt biomassetak.

3. Det forutsettes at forslaget om felles inter-regionalt biomassetak omfatter to
tilgrensende regioner og omfatter virksomhet som skjer i grenseområdene.

Forslag om auka avgift for tilsyn  og kontroll med akvakulturanlegg, frist 01.12.2009
Fylkesrådet er opptatt av at akvakulturnæringen drives miljømessig forsvarlig. Samtidig stiller
Fylkesrådet spørsmål om Fiskeridirektoratets sterkere fokus på kontroll og tilsyn skal
finansieres av akvakulturnæringen fremover.

'kjetil  Helstad
Spesialrådgiver
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