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Høringsuttalelse - Svar på "Høring av endring av Havbruksfondet"  

 

Innledning 

 

Fiskeridirektoratet viser til Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) høringsnotat av 

12. august 2019 vedrørende endring av Havbruksfondet. NFD ber om innspill innen 23. 

september 2019. 

 

NFD drøfter mulige endringer av hvilke prinsipper som skal gjelde for å bestemme en 

lokalitets tilhørighet, når det foretas utbetalinger fra Havbruksfondet. Departementet 

foreslår at når en lokalitet krysser en kommunegrense, skal man i fremtidige 

utbetalinger dele det beløpet som denne lokaliteten gir opphav til mellom de to 

kommunene, proporsjonalt med andelen av det kartfestede arealbeslaget i 

vannoverflaten i hver av kommunene. 

 

Fiskeridirektoratets vurdering 

 

NFD viser til to ulike modeller for å fordele de midlene som lokaliteter som krysser 

kommunegrenser gir opphav til. I den første modellen (modell 1) er det foreslått at i de 

tilfellene hvor en lokalitet krysser en kommunegrense, kan midlene fordeles jevnt 

mellom de to kommune. Den andre modellen (modell 2) innebærer at midlene som en 

lokalitet som krysser kommunegrensene gir opphav til, fordeles i samsvar med hvor 

mye av lokaliteten som ligger i hver av kommunene, basert på det faktiske kartfestede 

arealbeslaget til lokalitetene. 

 

I likhet med NFD anser Fiskeridirektoratet modell 2 som den mest hensiktsmessige 

modellen, ettersom den gir en mer passende fordeling av midlene sammenlignet med 

modell 1. 
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Det er Fiskeridirektoratet som administrerer utbetalinger fra Havbruksfondet etter 

instruks fra NFD, og vi kan heller ikke se at den foreslåtte endringen som modell 2 

innebærer, får noen administrative konsekvenser sammenlignet med dagens praksis. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef 

 

Elise Bølgen 

rådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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