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Høringssvar: Utkast til forskrift om kapasitetsøkning for 

tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og 

regnbueørret i 2017/2018 

 
Marine Harvest viser til forslaget om ny forskrift datert 6. november 2018.   

Hovedelementene i forslaget er: 
 

 Departementet vil tildele 6 pst. kapasitetsøkning i grønne produksjonsområder. 

 Etablerte aktører i "grønne" produksjonsområder vil få tilbud om å øke kapasiteten med 2 
pst per tillatelse.  

 Etablerte aktører i alle produksjonsområder, som oppfyller kriteriene for unntak, vil på basis 
av nærmere angitte regler bli tilbudt inntil 6 pst. kapasitetsøkning per tillatelse.  

 Etter at tildelingen av økt kapasitet er gjennomført, vil departementet tildele den resterende 
kapasitetsøkningen i form av nye tillatelser i "grønne" produksjonsområder, slik at det totalt 
blir tildelt 6 pst. i slike områder.  

 Det foreslås en rekke prosessuelle regler for å sikre gjennomføring av kapasitetsøkningen.  
 

Marine Harvest vil tydelig gi uttrykk for at vi er enige i hovedprinsippene som ligger til grunn for det 

nye systemet for kapasitetsjusteringer for havbruksnæringen, der lusestatus skal avgjøre hvorvidt det 

skal tillates vekst i et produksjonsområde. Vi forutsetter derimot at de benyttede modellene og 

målemetodikkene kontinuerlig utvikles. Det er avgjørende at næringen har forutsigbare vilkår som er 

basert på objektive kriterium.   

Marine Harvest registrerer for øvrig at vederlagets størrelse ikke er en del av høringen, uten at vi 

mener departementet redegjør godt for hvorfor de har valgt å utelate det fra høringen.  
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Når det gjelder de øvrige forslagene, har vi følgende merknad: 

I forslaget til fordeling av vekst i grønne områder, ønsker departementet at det tilbys 2 % i 

kapasitetsøkning på eksisterende tillatelser, i tillegg til eventuell vekst jevnfør unntaksregelen. Den 

resterende andelen av den totale veksten på 6 % skal auksjoneres bort. Det betyr at aktører som i 

dag har bidratt til å fargelegge produksjonsområdet grønt vil premieres i mindre grad enn hva 

trafikklyssystemet burde legge opp til. 

Marine Harvest mener derfor at departementet bør endre fordelingsnøkkelen, og vi foreslår at det 

gis mulighet for at selskaper i grønne områder kan øke sin kapasitet med 4 % på eksisterende 

biomasse. Den resterende andelen av veksten bør lyses ut på auksjon.  

 
 
Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon fra Marine Harvest.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Per-Roar Gjerde (s) 

KONSERNDIREKTØR  

 

 


