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HØRING NOU 2014:16 SJØMATINDUSTRIEN - HØRINGSUTTALELSE FRA 

FYLKESTINGET I TROMS 
 

Fylkestinget i Troms vedtok i sak 13/15 i møte 17.03.2015:  

  

1. Fylkestinget i Troms har behandlet NOU2014:16 "Sjømatindustrien – Utredning av 

sjømatindustriens rammevilkår" Nærings - og fiskeridepartementet har på høring med 

frist 16.april 2015.02.04 

 

2. Sjømatnæringen er en viktig næring for Troms - samfunnet og her har 

sjømatindustrien en sentral plass. Det er viktig i sikre lønnsomhet og konkurransekraft 

i alle ledd i verdikjeden sjømat. Fylkestinget i Troms er derfor opptatt av at 

sjømatindustrien har rammevilkår som bidrar til fleksibilitet og robusthet for 

industrien. Det er viktig å se på helheten og ikke på løsrevne tiltak stykkevis og delt. 

 

3. Fylkestinget i Troms er positive til mange av Tveterås - utvalgets forslag, men ønsker 

å komme med noen presiseringer på enkelte områder: 

 

4. Fylkestinget viser til fylkesrådets uttalelse i sak 13/15 "Høringsnotat om melding til 

Stortinget om vekst i norsk lakse - og ørretoppdrett" i forhold til Tveterås - utvalgets 

forslag om forutsigbar vekst innen havbruk og som høringsforslaget skulle bidra til. 

Fylkesrådet støtter prinsippet miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen på 

lang sikt gjennom bruk av handlingsregler. Samtidig påpekes at høringsforslaget vil 

kunne gi uheldige effekter for mange aktører i Troms, eksempelvis med hensyn på 

eierstruktur. Frekvens og omfang av kapasitetsendringer bør ta hensyn til miljø-

belastningen, markedssituasjonen og utnyttelsesgrad av allerede tilgjengelig 

produksjonskapasitet.   

 

5. Fylkestinget støtter ikke flertallet i utvalgets forslag om oppheving av levering -, 

bearbeidings - og aktivitetsplikt for torsketrålere, men det kan åpnes for å knytte 

plikten til regioner fremfor enkeltanlegg/kommuner.  
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6. Fylkestinget mener det er svært viktig for sjømatnæringen å styrke forskning og 

innovasjon i hele feltet fra miljø og ressursforvaltning til markedsarbeid, utdanning og 

rekruttering. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Kjetil Helstad 

spesialrådgiver (ef.)  
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