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Høring av forslag til innretning på havbruksfondet
Vi viser til høring fra Nærings- og fiskeridepartementet om forslag til innretning på det nye
Havbruksfondet, som kommer som en oppfølging av St.meld.

16

(2014-2015), Havbruksmeldingen

Norges Fiskarlag ønsker en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre næringer, ikke minst med
oppdrettsnæringen. Samtidig ønsker Fiskarlaget at begge næringer må bidra positivt til utvikling,
bosetting og verdiskaping langs kysten. Havbruksfondet vil kunne bidra til dette, vel og merke dersom

fondet får en riktig innretning.
Selv om havbruksnæringens direkte arealbeslag er lite, er tilgang pä areal en reell knapphetsfaktor
langs kysten. Både driftsmåte og oppdrettsvolum kan påvirke bestander av marine arter, og dermed
også fiskeriene. Selv om det er en fordel for alle parter dersom havbruksvirksomhet kan drives på
lokaliteter som er best mulig egnet for formålet, er det helt nødvendig at lokaliseringen avveies mot
andre interesser på en forwarlig måte.
Departementet skriver i høringsnotatet at fordelingen av kommunal sektors inntekter fra
Havbruksfondet ikke vil ha miljømessige konsekvenser. Etter vår oppfatning kan dette være en

feilaktig konklusjon.
Norges Fiskarlag mener Havbruksfondet må innrettes slik at det ikke far utilsiktede negative
konsekvenser i forhold til verken miljø, næringsnøyhalitet eller arealforvaltning. Norske fiskere
opplever allerede at viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder er under sterkt press. Havbruksfondet må
ikke bidra til et ytterligere press på disse områdene, og dermed et økt konfliktnivå langs kysten.
På denne bakgrunn ber Norges Fiskarlag om at kommunenes andel av inntektene fra Havbruksfondet

fordeles ut fra den enkelte kommunes andel av total lokalitetskapasitet (NffB). Norges Fiskarlag er for
øvrig positivt innstilt til at kommunal sektor får en størst mulig andel av Ftravbruksfondet.
Norges Fiskarlag vil være tilgjengelig for å gi nærrnere informasjon om vårt syn på saken, dersom
departementet ønsker det.
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