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Høringssvar-  forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert virksomhet i Hardangerfjorden

Fellesforbundet mener at konsekvensene av Hardangerfjordforskriften er så omfattende og dels uavklarte
at de etter forbundets syn må konsekvensutredes før forskriften kan vedtas. Forslag til forskrift har flere
både nærings- og samfunnsmessige konsekvenser en i dag ikke ser rekkevidden av. Forbundet har
tidligere vist stor forståelse for at en ønsker en frys i produksjonen på 2008-nivå. Et slikt tiltak sammen
med at det er innført tre nye forskrifter som i hovedsak omhandler Hardangerfjorden gjennom:

• PD forskriften som regulerer forhold omkring fiskesykdommen Pancreas Disease.
• Forskrift som regulerer lusegrenser og avlusningsforhold.
• Forskrift som regulerer forhold omkring sonevis brakklegging av lokaliteter.

Disse tiltakene burde en avvente effekten av før en går inn med nye reguleringer.

Fellesforbundet anser at konsekvensen av foreslått forskrift har som konsekvens en betydelig reduksjon i
produksjonen med de konsekvenser det har for sysselsettingen både innen oppdrett og foredling. Det er
derfor viktig at effekten av forslaget må være frys og ikke reduksjon. Forbundet mener også det er rimelig
at en utvidelse av området til også å omfatte Langenuen må medføre at taket på tillatt produksjonsmengde
økes i forhold til det utvidede området.

I følge Vestnorsk Havbrukslag så vil produksjonen falle med 30000 tonn biomasse med den nye
forskriften. Konsekvensen er tap av eksportinntekter i overkant av 1 milliard fra og med 2014. Bortfall av
inntekter og et stort antall arbeidsplasser og dermed tap av kompetanse både innen foredling og oppdrett,
vil føre til betydelig redusert skatteinngang for kommunene.

Fellesforbundet er opptatt av bruk av føre var prinsippet, men mener at konsekvensene av
Hardangerfjordforskriften er så store et en først må få belyst de samfunnsmessige konsekvensene først
samtidig som en først må se effekten av de tiltakene som allerede er satt i verk.

Fellesforbundet ber på bakgrunn av dette at FKD utformer endelig forskrift slik at effekten blir en reell
frys  i forskriftens virkeområde. Det må i tillegg etableres konkrete kriterier for når forskriften kan
oppheves.
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