
Bergen Næringsråd
Bergen Chamber of Commerce and Industry

Fiskeri- og kystdepartementet
Postboks 8118 Dep.
0032 Oslo

Bergen 29 . mars 2011

Høringssvar til innføring av ny Hardangerfjordforskrift

Bergen Næringsråd er den største næringslivsorganisasjonen i bergensregionen med
2900 medlemmer. Vi har en rekke medlemsbedrifter innen den marine næringsklynge og
ønsker å gi et høringssvar som belyser konsekvenser den nye Hardangerfjordforskriften
vil medføre for næringen og for regionen.

16. februar 2011 sendte Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) ut et høringsforslag
vedrørende ny forskrift om særlige tiltak for akvakulturrelatert virksomhet i Hardanger og
Sunnhordaland - Hardangerfjordforskriften.

De siste tre år er det innført tre nye forskrifter som i all hovedsak omhandler
Hardangerregionen. Disse har vært utarbeidet i samråd med næringsaktører og har hatt
som hovedfokus å bekjempe lakselus og sykdom samt å ivareta villaksinteressene. Dette
er et arbeid Bergen Næringsråd slutter seg til.

Den nye Hardangerfjordforskriften er nå utarbeidet selv om verken næringen eller
myndighetene ennå har sett virkningen av det igangsatte arbeidet isolert eller i
sammenheng.

Bergen Næringsråd er innforstått med at departementet over lengre tid har ønsket en
frys i produksjonen i Hardanger og Sunnhordland slik at det til enhver tid ikke er mer
oppdrettsfisk av laks og ørret i området enn det var i 2008. Vurderinger fra næringen
viser at den nye forskriften i realiteten ikke vil innebære frys, men en betydelig
reduksjon i produksjon.

Det vises også til utredning fra Wikborg Rein & Co hvor det redegjøres for forholdet
mellom teoretisk og reell stående biomasse og hvordan den foreslåtte forskriften
innebærer en stor reduksjon i produksjon.

En innføring av ny Hardangerfjordforskrift får derfor store økonomiske konsekvenser. En
reduksjon på 30 000 tonn biomasse medfører både bortfall av arbeidsplasser og
inntekter, hvor tap av eksportinntekter estimeres til mer enn 1 milliard kroner.

Ifølge  FHL vil  en konsekvens av den nye forskriften være et bortfall av minimum 220
årsverk som er direkte involvert i næringen samt 370 årsverk innen relatert virksomhet.
Et stort antall av disse arbeidsplassene er i kommuner som i utgangspunktet sliter med
fraflytting .  I tillegg vil redusert næringsvirksomhet føre til betydelig redusert
skatteinntekter for kommunene i regionen.
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Den nye Hardangerfjordforskriften vil medføre en rekke nærings- og samfunnsmessige
konsekvenser som ikke er blitt tilstrekkelig utredet og vurdert. Dette underbygges også
av den juridiske utredningen fra Wikborg Rein & Co.

Bergen Næringsråd slutter seg til høringsuttalelser fra Fiskeriforum Vest og FHL
og oppfordrer Fiskeri -  og Kystdepartementet til å gjennomføre en
konsekvensutredning før vedtak om Hardangerfjordforskrift kan vurderes.
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