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Loppa kommune er positiv til at det etableres havbruksfond finansiert av proveny fra produksjonsvekst i
havbruksnæringen.
Havbruk som distriktsnæring har en meget stor andel av arbeidsplasser i lokalsamfunn langs kysten. Det
er viktig at lokalsamfunn gjøres mer attraktive for å sikre sysselsetning og bosetning. Bidraget fra
havbruksfondet vil således være et viktig bidrag til kommunene for at de kan videreutvikle seg med gode
tilbud, og med det også legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen og verdiskaping for
storsamfunnet.
Veksten i havbruksnæringen må være miljømessig bærekraftig.
For øvrig har Loppa kommunen følgende innspill til innretningen av fondet:
Fordelingsnøkkel av midlene
Prinsipielt mener Loppa kommune at vederlaget uavkortet skal gå til lokale myndigheter
og bør fordeles mellom kommunene ut fra den enkelte kommunens andel av total lokalitetskapasitet
(total MTB på lokalitetsnivå). Dette vil være en rettferdig fordeling hvor de kommunene som har vært
gode til å tilrettelegge for havbruksaktivitet tilgodesees.
I tillegg mener Loppa kommune at dette er en ordning som er enkel å forvalte. Å legge til grunn kun
lokaliteter som er i bruk er komplisert og uhensiktsmessig i og med at en lokalitet som ikke benyttes
likevel vil representerer et arealbeslag.
Staten skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet er statens virkemiddel for å skape vekst i
havbruksnæringen og det er urimelig at staten skal ha andel av fondet hvor aktiviteten utelukkende
utøves i distriktene.
Fylkeskommunene skal ikke ha utbytte fra havbruksfondet. Fylkeskommunen er myndighet i forhold til
lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. Dersom fylkeskommunen også skal ha provisjon for
veksten, kan det reises spørsmål om dette er tilfredsstillende forvaltningspraksis.
Tildeling av midler
Det etableres et havbruksfond for hvert produksjonsområde.
Tildeling av midler fra havbruksfondet må ikke medføre en avkortning av andre
tilskudd/inntektsoverføringer fra staten til kommunene.
Lokalitetskapasitet per 31.12 skal ligge til grunn for beregning av grunnlaget neste år.
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Loppa kommune mener at det vil være uhensiktsmessig med andre utbetalingsordninger enn utbetaling
med en gang vederlag for økt kapasitet er innbetalt. Dette er en ordning som forvaltningsmessig er
enklest. Denne ordning sikrer også at midlene kommer i bruk og overlater eventuell forvaltning til den
enkelte kommune.
Høringsnotat viser til at den siste tildelingsrunden, med frist 31.12.2016 for innløsning av vederlaget for
vekst, ikke vil inngå i den nye ordningen.
Loppa kommune har ingen forståelse for dette, og mener bestemt at den kapasitetsøkningen som
tildeles etter innføring av denne nye ordningen må inkluderes i det nye havbruksfondet, og komme til
utbetaling til kommunene senest innen utgangen av første kvartal 2017.
Enstemmig vedtatt.
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