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Akvakultur -  Høring av forslag om videreutvikling av 

produksjonsreguleringssystemet (MTB) 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 11. oktober 2013 

vedrørende ovennevnte. 

 

LO støtter regjeringens syn på at havbruksnæringen er en viktig vekstnæring og vi er opptatt 

av at en i Norge skal få mer industriell og markedsrettet produksjon. Vi er som regjeringen 

opptatt av å få tiltak som reduserer de sesongmessige svingningene som preger næringen, og 

dermed redusere faren for permitteringer, spesielt i slakteriene og i industrien som bearbeider 

produktene. 

 

Med dette som bakgrunn har LO vurdert de enkelte forslagene i høringsdokumentet. I tillegg 

til disse momentene har vi også vurdert andre konsekvenser av forslagene, bl.a. bærekraft og 

kontroll med veksten i næringen. 

 

LO har etter en vurdering falt ned på at vi ikke kan anbefale rullerende MTB som en 

permanent ordning, men foreslår i stede at det kan innføres som en prøveordning over f.eks. 

to til tre år.  

Bakgrunnen for at vi foreslår en prøveordning er at vi vurderer at næringen vil kunne få en for 

rask økning i produksjonen over for kort tid og at dette vil kunne gi næringen et større 

fotavtrykk. I tillegg er vi usikre på hvilken konsekvens en slik økning vil kunne få for 

utviklingen og spredning av lakselus. 

 

Parallelt med en slik prøveordning foreslår vi at regjeringen  utreder en forutsigbar årlig 

MTB-vekst over en ti års periode som vurderes opp mot både økonomisk og miljømessig 

bærekraft. 

 

LO har den siste tiden hatt kontakt med Nettverk Fjord- og kystkommuner vedrørende 

arealtilgang for havbruksnæringen. LO ser at en del kommuner nå vegrer seg for å gi mer 

areal til havbruksnæringen, noe som kan redusere den mulige veksten i næringa. En av 

årsakene er at de mener at kommunen som er vertskap for denne næringen ikke får en 



  Side 2 av 2 

rettmessig andel av verdiskapingen i havbruksnæringen. De har derfor som kjent foreslått å 

innføre en arealavgift.  

 

LO støtter disse kommunenes syn på at de bør få en del av verdiskapingen og ser at dette kan 

påvirke veksten. Vi ber derfor regjeringen vurdere alternative modeller for inntekter til 

kommunene fra havbruksnæringen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Terje O. Olsson 
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

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