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HØRING AV FORSKIRFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG
ØRRETOPPDRETT 12010 I FINNMARK OG TROMS - HØRINGSFRIST: 31.12.10

Fylkesrådet fattet i sak 248/10 i møte 14.12.2010 følgende vedtak:

1. Fylkesrådet i Troms har behandlet "Høyring av forskrift om kapasitetsauke i lakse- og
aureoppdrett i 2010 i Finnmark og Troms" med frist 31.12.2010.

2. Fylkesrådet støtter høringsforslaget som gir mulighet for økt MTB for eksisterende
tillatelser i Troms og Finnmark, og viser til punkt 2 i fylkesrådets høringsuttalelse til
forslag til endring av Akvakulturloven som fylkesrådet behandlet i sak 179/09 i møte
22.09.2009 (jf. også fylkesrådssak 256/09):

2. Fylkesrådet er positiv til regjeringens forslag til moderat vekst innen
produksjon av laks, ørret og regnbueørret i Norge med 5 % økning i MTB for
eksisterende tillatelser og forutsetter at produksjonskapasitet vurderes jevnlig. Dette
viser at regjeringen tar næringen på alvor ved å gi den mulighet for å bli mer
konkurransedyktig.

3. Fylkesrådet konstaterer at forskjellen i vederlag for en standardtillatelse mellom Nord-
Troms og Finnmark, som begge ligger i tiltakssonen, øker i forhold til 2009-runden.
Vederlaget skal tilfalle staten. Fylkesrådet påpekte i punkt 3. og 4. i sin høringsuttalelse til
forslag til endring av Akvakulturloven (sak 179/09, jf. også fylkesrådssak 256/09) at:

3. Troms fylkeskommune har tidligere argumentert for et slikt gebyr og
argumentert sterkt for at dette må tilfalle regionen det går til. Dette prinsipielle synet
står vi fortsatt fast på. Fylkesrådet vil derfor be om at dette blir lovhjemlet.
Fylkesrådet viser til at i "2009 - runden" tilfalt 37, 5 % av gebyrene de respektive
fylkene. Vi forutsetter som et minimum at denne praksisen blir videreført.
4. Fylkesrådet mener gebyrforskjell mellom Nord-Troms og Finnmark er uheldig
slik det var i 2009-runden. Nord-Troms er også del av tiltakssonen. Det vises i denne
sammenheng til at høringsforslaget gjelder mulighet for å ta gebyr for økt MTB for
eksisterende tillatelser.
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4. Fylkesrådet støtter forslag om å oppheve Forskrift 13. oktober nr. 1267 om særskilte tiltak i
enkelte områder for akvakulturrelatert virksomhet som trådte i kraft 13.10.09.

5. Fylkesrådet støtter forslag om standardtillatelser i forhold til Laksetildelingsforskriften §
15.

Forslag til vedtak er i samsvar med tidligere vedtak i fylkesrådssak 179/09 og 256/09 (se
vedlegg).

Med vennlig hilsen

ytt
jetil Helstad
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