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Høring om  endring av Havbruksfondet

Sjømat  Norge viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om endring av
Havbruksfondet.

I høringsnotatet drøfter Nærings- og fiskeridepartementet (NDF) 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 det kartfestede
arealbeslaget i vannoverflaten i hver av kommunene. Sjømat Norge støtter dette forslaget.

I henhold til vedtak i Stortinget er hensikten med Havbruksfondet blant annet at det skal
bidra til at kommuner som legger til rette for havbruksnæringen tilføres midler, blant annet
for  å  stimulere kommuner til å ytterligere legge til rette for havbruksnæringens Videre
utvikling. Ved innføring av departementet forslag vil Havbruksfondet fungerer best mulig
rettet mot dette målet.

NFD påpeker at Havbruksfondet ikke er et fond i ordets rette forstand, men en

fordelingsmekanisme som angir hvordan havbrukskommunenes og —fylkeskommunenes
andel av inntekter fra salg av tillatelser skal fordeles, i tillegg til andelen staten får. Sjømat
Norge har tidligere tatt til orde for at Havbruksfondet bør ha en litt annen utbetalingsprofil
som gir en jevnere utbetaling til kommunene, fylkene og staten. Vi har også tatt til orde for at
fordelingsnøkkelen må opprettholdes. Sjømat Norge ønsker å bruke denne anledningen til å
gjenta disse standpunktene.

Sjømat Norge bidrar gjerne med ytterligere informasjon hvis det er ønskelig.
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