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Høringssvar - forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010 i 

Finnmark og Troms  

 

Det vises til høringsbrev av 18. november d å fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) 

ifm ovennevnte sak. 

Saken dreier seg om at Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å gi tilbud om å øke 

maksimal tillatt biomasse (MTB) med 5 prosent i 2010 i Finnmark og Troms for tillatelser 
til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) vil i all hovedsak gi sin tilslutning til 

departementets forslag. FHL vil likevel benytte anledningen til å kommentere følgende 

ifm forskriftsforslaget: 

 Fristen for melding om at en ønsker å nyttiggjøre seg av tilbudet om økt MTB kan 

gjerne gjøres kortere (1. mars i stedet for 31. mars), med det for øye at en også 

gjerne kunne satt en frist for ferdigstillelse av aksept for økt MTB (eksempelvis 1. 

mai). 

 Det fremgår av pkt 3.4 i høringsbrevet fra FKD at vederlag for økt MTB tilfaller 

staten. FHL mener at vederlaget i størst mulig grad bør tilfalle de områder hvor 

havbruksaktiviteten foregår. I praksis betyr dette at vederlaget bør gå til Troms 

og Finnmark fylkeskommuner.  

 Ifm høringsbrevets pkt 3.5 legger FHL til grunn at begrensning for utsett av fisk i 

forbindelse med innvilget økt MTB kun gjelder innenfor det definerte 

bekjempelsesområdet for ILA og ikke i sin helhet for kommunene Torsken, 

Tranøy, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, 

Kvæfjord og Bjarkøy. 

  

FHL deler for øvrig FKDs oppfatning av at det ikke lenger er behov for Forskrift 13. 

oktober nr. 1267 om særskilte tiltak i enkelte områder for akvakulturrelatert 

virksomhet. Ettersom det ikke blir noen MTB-vekst i fylkene sør for Troms, er det heller 

ingen grunn til å ”fryse” produksjonskapasiteten i disse områdene. 
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