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Deres ref: Høringsnotat av 12.06.15 Vår ref: LGD/TSA Dato: 19.08.15 

NFDs høringsnotat om akvakulturtillatelser til utviklingsformål. 
 

Havbruksleverandørene i Norsk ser positivt på Nærings- og fiskeridepartementets forslag til en 
ordning som åpner for akvakulturtillatelser som har til formål å legge til rette for 
teknologiutvikling og videreutvikling av driftsformer. Dette er et viktig tiltak som vil bidra til å 
legge til rette for videre bærekraftig utviklingen av havbruksnæringen. Tiltaket er også i 
samsvar med Norsk Industris innspill om økte rammer og ordninger for å styrke at 
teknologiutviklingen og forbedrede driftsmetoder følger intensjonen med en bærekraftig 
produksjons økning i næringen 

I følge høringsutkastet fremsetter NFD to alternativer som forskriftshjemmel for en 
utviklingsordning. Havbruksleverandørene støtter alternativet som går ut på at det etableres en 
egen ordning for utviklingskonsesjoner. Vi deler følgelig Sjømat Norges oppfatning i at dette vil 
på en klarere måte synliggjøre at ordningen skal ha et annet formål enn forskningstillatelsene. 
De nye tillatelsene må gjøre det mulig å realisere kostnadskrevende utviklingsprosjekt basert på 
tilgjengelig kunnskap som skal utprøves i full skala. Det er imidlertid Havbruksleverandørenes 
oppfatning at eksisterende ordning med FoU-tillatelser opprettholdes som i dag.  

Norsk Industri støtter forslaget om at produksjonstillatelser for utviklingsprosjekter skal kunne 
konverteres til ordinære tillatelser etter utviklingsfasen er gjennomført. Det synes også 
fornuftig at slik tillatelse da skal godtgjøres økonomisk. Hoved kriteriet for at så skal skje må 
være at utviklingsprosjektet er gjennomført med tilfredsstillende resultat i samsvar med 
opprinnelig og forventet målsetning. En må unngå at utviklingsprosjekter konstrueres opp for 
på den måten å skaffe seg tilgang til et større produksjonsvolum. Prisingen bør være en del av 
tildelingskriteriene og betalingstidspunktet relateres til tidspunkt hvor utviklingsprosjektet 
bekreftes gjennomført med dokumentert resultat.  Størrelsen på slik godtgjørelse må være 
markedsbasert på tildelingstidspunktet og det må gis muligheter for fratrekk av særskilte og 
uforutsette tilleggskostnader, som har påløpt i gjennomføringsfasen. 

Norsk Industri er opptatt av at utviklet ny teknologi i havbruksnæringen involverer store deler 
av verdikjeden i laksenæringen i Norge. Dette er tuftet på de positive erfaringer fra 
leverandørindustrien til maritim og olje & gass sektoren. Spesielt har norsk maritim 
leverandørindustri vokst betydelig gjennom de siste 40 år og er nå en av våre største 
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eksportnæringer etter olje. Vi mener at bare gjennom betydelig deltakelse fra den 
teknologibaserte leverandørindustrien til havbruksnæringen kan en sikrer at 
utviklingsprosjekter skaper positive ringvirkninger utover primærnæringen.  

Derfor vil være nødvendig etter Norsk Industris oppfatning, at tildelingskriteriene av 
akvakulturtillatelser til delvis finansiering av utviklingsprosjekter for næringen krever en rimelig 
deltakelse fra norske teknologileverandører. Dette vil også sikre at nyutviklet teknologi blir solgt 
til øvrige oppdrettsaktører med det resultat at en høyner innovasjonen, forbedrer driftsformer 
og sikrer næringens fremtidige bærekraft.  

Når en ser på kompleksiteten av slike utviklingsprosjekter er det vår oppfatning at lengden på 
en akvakulturtillatelse for utviklingsformål bør legges på inntil 15 år. 

 

Med vennlig hilsen 
Norsk Industri 
Havbruksleverandørene 
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