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Svar på høring - Melding til Stortinget om vekst i norsk laks- og 
ørretoppdrett 
 
Det vises til høringsbrev datert 07.11.2014. Høringen er behandlet av fylkestinget i møte 
10.12.2014, jf. FT-sak55/14 «Høring – Melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og 
ørretoppdrett». Fylkestinget fattet følgende vedtak i saken: 
 
 

1. Finnmark fylkeskommune forutsetter at en fremtidig vekst i havbruksnæringen skal 
baseres på miljømessig bærekraft. En femdobling av dagens produksjon vil først bli tatt 
opp til vurdering når oppdrettsnæringen kan garantere at sikkerheten for miljøet blir 
ivaretatt på en seriøs og ansvarsfull måte. Den store lakserømmingen man alt for ofte 
opplever, og de negative virkninger rømt oppdrettslaks har for villaksen er 
bekymringsverdig. 

 
2. Finnmark fylkeskommune påpeker imidlertid at det kan framstå som noe usikkert hvorvidt 

formålet med stortingsmeldingen er å tilrettelegge for en forutsigbar og miljømessig 
bærekraftig vekst i havbruksnæringen, eller om det er å innfri forskernes visjon om en 
femdobling av dagens produksjon innen 2050. Arealbruken på sjø og land vil være en 
kritisk faktor, og her vil kommunene være den selvfølgelige tungen på vektskålen for 
slike tildelinger. Forskning på nye metoder for å hindre spredning av lakselus må 
iverksettes, og Finnmark fylkeskommune ønsker løsninger som utelukker bruk av 
kjemiske midler. Tettheten i laksemerdene bør reduseres, fordi sykdom og lakselus øker 
med stor tetthet. 

 
3. Finnmark fylkeskommune anser alternativ tre «Innføring av handlingsregel basert på 

miljøindikatorer» som det mest fornuftige vekstalternativet tatt regjeringens mål og 
forutsetninger for vekst i betraktning. Fylkeskommunen mener videre at dette alternativet 
vil være mest hensiktsmessig med tanke på å løse gjeldende og eventuelle nye 
havbruksrelaterte miljøutfordringer. 

 
4. Finnmark fylkeskommune er positiv til at kysten deles inn i produksjonsområder. Det 

forutsettes i denne sammenhengen at produksjonsområdene ikke settes for store, og at 
det er naturlige avgrensninger/branngater mellom produksjonsområdene slik at 
områdene i minst mulig grad påvirker hverandre.  

 
  



 
 

5. Finnmark fylkeskommune mener at et system med produksjonsområder og/eller soner 
må sikre at vekst ikke kan tilbys i soner eller områder som er vurdert å ha høy 
miljøpåvirkning (rød) eller moderat miljøpåvirkning (orange). Fylkeskommunen mener at 
alternativet med handlingsregler og miljøindikatorer vil kunne virke mot sin hensikt 
dersom departementets forslag om at et helt produksjonsområde skal kunne få én farge 
ved at ulike soner vektes opp mot hverandre. Finnmark fylkeskommune er derfor mot at 
ulike soner vektes mot hverandre.  

 
6. Finnmark fylkeskommune mener at det ikke under noen omstendigheter skal være tillatt 

å flytte tillatelser mellom ulike produksjonsområder, da dette vil redusere incentivene til 
eksisterende oppdrettere i et område til å drive miljømessig bærekraftig. Slik dagens 
tillatelser er bundet til Fiskeridirektoratets regioner, må fremtidige tillatelser være bundet 
til det området eller sonen den tilbys i. Ved eventuell endring i Fiskeridirektoratets 
regioner, eller fremtidig endring av produksjonsområder, mener fylkeskommunen at dette 
ikke skal bidra til at tillatelsene kan benyttes i nye regioner/områder enn de opprinnelig 
var ment for. 

 
7. Finnmark fylkeskommune støtter ikke departementets syn på at det per dato kun er lus 

og utslipp som er best egnet som miljøindikator i en handlingsregel for 
kapasitetsjustering. Fylkeskommunen mener at både medikamentbruk og rømming må 
være med som miljøindikator. Fylkeskommunen er følgelig positiv til at utfordringen med 
rømming behandles særskilt i et eget løp. 

 
8. Finnmark fylkeskommune mener at departementets forslag til alternative risikoprofiler 

ikke er forenlig med forslaget om at miljømessig bærekraft skal være den viktigste 
forutsetningen for vekst. Dette med bakgrunn i at risikoprofilene fastsetter hvor stor en 
eventuell vekst skal være uten at man har vurdert miljøtilstanden og effektene av 
foregående justeringer. Fylkeskommunen mener følgelig at det ikke bør fastsettes eller 
velges risikoprofiler som foreslått i høringsnotatet.  

 
9. For å sikre miljømessig bærekraft forutsetter Finnmark fylkeskommune at eventuelle 

kapasitetsøkninger er moderate, og at tidsintervallet mellom justeringene er lange nok til 
at effekten kan evalueres på en hensiktsmessig måte. 

 
10. Kommunal motivasjon for å tilrettelegge for havbruksnæringen er helt avgjørende med 

tanke på forventet og ønsket vekst i norsk havbruksnæring. Finnmark fylkeskommune 
støtter departementets forslag med tanke på prissetting av vederlagene, men stiller 
spørsmålstegn ved at departementet ikke har vurdert hvorvidt hele eller deler av 
vederlagene, eller andre midler, er tiltenkt som kompensasjon for at vertskommuner 
stiller produktivt areal til disposisjon. 
 

11. Konsekvensutredning. Økt biomasse kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
da bør det gjennomføres en konsekvensutredning før det gis tillatelse til økning.  
Konkret må følgende beskrives og vurderes i en konsekvensutredning:  
Hvordan vil økningen i MTB kunne påvirke mengden av rømt oppdrettslaks? 
Avbøtendetiltak må vurderes og beskrives. Vil en økning i MTB gi økt smittepress fra 
lakselus samt bidra til økt smittespredning av andre typer sykdommer? Avbøtende tiltak 
må vurderes og beskrives. Hvilke konsekvenser vil en økning av MTB kunne gi i forhold 
til utslipp fra lokaliteten? Avbøtende tiltak må vurderes og beskrives. Det biologiske 
mangfoldet under vann må kartlegges nærmere. Det må utarbeides en 
konsekvensvurdering om hvilke effekter en økt MTB kan ha på det biologiske mangfoldet 
i området. Avbøtende tiltak må vurderes og beskrives. Bruk av legemidler på lokaliteten 
og mulige negative effekter på natur og miljø må beskrives og vurderes nærmere. 
Avbøtende tiltak må vurderes og beskrives. 

 



 
 

Med hilsen 
 
 
Johanne Salamonsen 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
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