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Høring -  Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til 

akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2017/2018 
 

Høringsuttalelsen oversendes med forbehold om endelig godkjennelse i LOs sekretariat  

23. april d.å. 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementet høringsbrev av 7. mars 2018 hvor 

dere ber om innspill på innretning til tildeling av tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av 

laks, ørret og regnbueørret i 2018. 

 

LO er til dels enig i prinsippene som er lagt til grunn for valg av tildelingsform, selv om det 

kan være noe skepsis til auksjon. Vi understreker derfor betydningen av at departementet 

gjennomfører flere informasjonsmøter for å presentere auksjonsløsningen i god tid før den 

settes i verk. I tillegg ber LO om at det gjennomføres en grundig evaluering av denne 

ordningen etter at auksjonen er gjennomført. 

 

LO har merket seg at det i høringsnotatet er beskrevet at et av målene med tildelingen i 2018 

er å "hente inn høyest mulig vederlag, og at dette også må balanseres opp mot enkelte andre 

hensyn". LO er opptatt av at oppdrettsnæringen, som fremdeles er en relativt "ny" næring i 

Norge og som fremdeles står overfor store utfordringer, som det krever god økonomi å løse, 

ikke blir en næring hvor staten ønsker å hente ut mest mulig fra. Næringens overskudd bør i 

størst mulig grad benyttes til å drive utvikling, finne løsninger som bekjemper 

miljøutfordringene, utvikler teknologiske løsninger som bedrer HMS i næringen og skaper 

sysselsetting. I tillegg er vi opptatt av at det fortsatt er et mangfold i næringen og at den må 

kunne bestå av en bedriftsstruktur som består av både små og store aktører, hvis kostnadene 

med å være med og vokse blir for store, vil det kunne bli liten plass for de små aktørene. 

LO mener derfor at vederlaget må balanseres opp mot disse hensynene og at mye av 

vederlaget skal overføres til havbruksfondet. 

 

LO ser av høringsnotatet at det eneste kravet som stilles til de som ønsker å være med i 

auksjonen er betalingsevnen. LO mener at det bør stilles flere krav til aktørene. LO mener at 

departementet bør vurdere om aktører som bidrar positivt til å løse miljøutfordringene bør gis 

prioritet i auksjonen. Videre mener vi at det bør stilles krav til kompetanse mv. for å drive 
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akvakultur, dvs. at selskapene gjennomgår en pre-kvalifisering før tildelingsrunden settes i 

verk. 

 

LO er tilfreds med at 80 % av inntektene fra denne tildelingen tilfaller kommunal sektor 

gjennom havbruksfondet, som frie inntekter, og at dette sikrer en gevinst til 

oppdrettskommunene og fylkeskommunene som er vertskap for næringen. LO ser at 

kommunene trenger forutsigbare inntekter, og at det bør kunne diskuteres innretningen på 

fondet og om det kan bli en mer forutsigbar utbetaling fra fondet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Terje O. Olsson 
(sign.) 

 

 Tor Jørgen M. Lindahl 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Grethe Fossli 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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