Til Nærings- og fiskeridepartementet.
Fra Kvænangen kommune.

Høring av forslag til innretting på havbruksfondet
Kvænangen kommune støtter intensjonen i forslaget, men presiserer at en fast avgift fra næringen,
uavhengig av vekst må komme på plass. Som en stor kommune innenfor havbruk er vi enig med
regjeringen i at vi som har lagt til rette for arealer til oppdrettsnæringen bør oppleve større positive
ringvirkninger fra aktiviteten.
Kvænangen kommune er skeptisk til et fond som utelukkende knytter seg til vekst. «Intet tre vokser
inn i himmelen», ei heller oppdrettsnæringen. Innrettingen av et havbruksfond bør basere seg på
flere inntektskilder. Dette vil også i større grad ivareta hensynet til miljø, da en får fordeling mellom
det en har og vekst i næringen generelt som to kriterier for avkastning.
Kvænangen kommune ønsker at fondets inntekter består av:
1. Inntekt fra vekst i – og opprettelsen av nye konsesjoner
2. … og en produksjonsavgift per kg slaktet laks eller per utsatt laks.
Inntektene fra punkt èn er inngående drøftet i høringsnotatet. Og våre merknader følger under.
Hvis en tar utgangspunkt i at det produseres ca 1.250.000 tonn laks, ørret og regnbueørret per år og
setter en slakteavgift på 1kr per kg ville dette gi en inntekt til fondet på 1,25 milliarder kr.
Alternativt kunne en vurdert en avgift på x kr (beløpet bør være i nogen lunde i samsvar med rundt 1
kr pr kg slaktet fisk) per utsatt fisk i sjø (hvilket også registreres i Altinn). Dette ville gi
oppdrettsnæringen insentiver til å ivareta fiskehelse, unngå rømminger og drifte effektivt. Dess flere
laks/ørret som vokser opp og går til slakting, dess lavere blir avgiften.
En slik ordning bør ivareta markedshensyn på en slik måte at oppdrettsnæringen ivaretas ved større
fall/stigninger i markedet. Dette ville utfordre forutsigbarheten i inntektene til kommunene. Samtidig
er havbruksnæringen hjørnestensbedrift i mange kommuner, og en krise i næringen ville vært en
felles utfordring for næring og kommuner.
Ved en slakte/fiskeavgift ville kommunene hatt større forutsigbarhet. En ville kunne budsjettere med
slakteavgiften, og ha inntekter fra veksten som bonus.
Kvænangen kommune mener fordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune bør være som
følger:
1. 10 prosent til staten
2. 15 prosent til fylkeskommunen
3. 75 prosent til kommunen.
Fylkeskommunen er tilrettelegger av infrastruktur i mange av områdene hvor det er
oppdrettsvirksomhet. Fylkeskommunen er i så måte en viktig premissleverandør for infrastruktur.
Kvænangen kommune støtter et forslag om fordelingsnøkkel mellom kommunene basert på
lokalitets-MTB. Dette innebærer at kommuner som tidligere har lagt til rette for vekst og utvikling, og

av miljømessige grunner velger å avstå fra ytterligere vekst kan få en rettferdig del av inntektene i
fondet.
Kvænangen kommune mener utbetaling av fondet bør skje umiddelbart.
Det bør legges opp til en enkel og billig administrering av fondet.
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