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Høringssvar: Fleksibilitet produksjonsområder 

 

Marine Harvest viser til Nærings- og fiskeridepartementets tilleggsforslag om 
fleksibilitet mellom produksjonsområder, datert 15.12.2016.   
 
I forbindelse med det nye systemet for vekst i havbruksnæringen, har det hele tiden 

vært en forutsetning at fleksibiliteten for aktørene ikke skal forringes. Det er en 

forutsetning Marine Harvest vil understreke viktigheten av. Det nye systemet og 

tilhørende produksjonsområder vil derimot gi mindre fleksibilitet for aktørene, 

ettersom man blant annet erstatter dagens 7 regioner med en rekke flere 

produksjonsområder. Mindre fleksibilitet for aktørene kan føre til mindre 

produksjon, som igjen kan utgjøre en direkte trussel for arbeidsplasser knyttet til 

videreforedling langs hele kysten. I forbindelse med den ordinære høringen av 

implementeringen av det nye systemet, foreslo derfor departementet å høre 

ytterligere to forslag om økt fleksibilitet, i tillegg til dagens gjeldende interregionalt 

biomassetak.  

Ordningen med interregionalt biomassetak ble innført for å sikre arbeidsplasser i 

distriktene. Gjennom ordningen har aktørene økt fleksibilitet for utnyttelse av sin 

produksjon, mot at det stilles krav til videreforedling av fisken. I forbindelse med 

behandlingen av den nye stortingsmeldingen om vekst, slo Stortinget fast at både 

selve ordningen og de tilhørende bearbeidingskravene skulle ligge fast. Av Innst. 361 

S (2014-2015), kan vi lese: 

«Komiteen mener at målet med evalueringen av interregionalt biomassetak må 

være å tilpasse ordningen til et nytt system, og understreker at den fleksibilitet 

næringen har i dag skal opprettholdes. Komiteen mener at dagens 

bearbeidingskrav skal ligge fast». 
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Departementet derimot, bringer i det nye høringsnotatet inn enda et alternativ for 

økt fleksibilitet. I forslaget legges det opp til en generell adgang til å utnytte en 

tillatelse innenfor tre produksjonsområder som grenser til hverandre, inkludert det 

området tillatelsen er hjemmehørende i. Det settes ingen krav til videreforedling. 

Marine Harvest deler forundringen mange aktører har uttrykt for det nye forslaget. Vi 

synes det er underlig at forslaget, som bryter med dagens næringspolitiske holdning, 

sendes ut på “hastebehandling”.  

I sitt høringsnotat, omtaler departementet det som uklart hvorvidt dagens 

interregionale biomassetak bidrar til økt videreforedling. For Marine Harvest er det 

på ingen måte uklart hvorvidt ordningen bidrar til økt videreforedling av vår egen 

fisk. At den gitte fleksibiliteten vi har gjennom interregionalt biomassetak har styrket 

sysselsetting og økt foredling, bør det ikke knyttes tvil til.  

Marine Harvest antar både Stortingets og departementets intensjon er å styrke 

fleksibiliteten for alle aktører, samtidig som man kan gi insentiver for å opprettholde 

arbeidsplasser langs kysten. Etter vår mening, svarer ikke det nye forslaget om 

fleksibilitet til disse målene. I tillegg ser vi heller ikke at forslaget fra departementet 

er i tråd med hva Stortinget tidligere har sagt om fleksibilitet i næringen og styrking 

av arbeidsplasser i distriktet.  

For at hensynet til fleksibilitet og opprettholdelse av arbeidsplasser skal ivaretas, 

mener Marine Harvest det må gis større fleksibilitet for aktører som forplikter seg til 

en høyere grad av videreforedling. Dette er samme argumentasjon som ble benyttet 

da ordningen om interregionalt biomassetak ble innført. En mulig løsning vil være å 

gi aktører som bearbeider fisk utover slakting, full frihet til å flytte tillatelser mellom 

områdene. En forutsetning for en eventuell flytting av produksjon, må være at 

miljøindikatoren i området man flytter til er grønn.  Marine Harvest mener en slik 

løsning vil optimalisere produksjonen og sikre viktige arbeidsplasser langs hele 

kysten.  

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon fra Marine Harvest. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Eivind Nævdal-Bolstad  
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