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Høringsuttalelse vedr:
Forslag til ny forskrift om omsetning i første hand av viltlevande
marine ressurser

Industri Energi representerer om lag 55 000 arbeidstakere knyttet til norsk næringsliv på land og til
havs. Hoveddelen av de om lag 200 ansatte ved FMC Biopolymer i Vormedal utenfor Haugesund er
en del av vårt fellesskap.Deres arbeidsplasser står og faller med høsting av tareressursene langs
kysten. Solide virksomheter er bygget opp over en periode på 40 år. Rammevilkårene vil avgjøre om
denne næringsaktiviteten basert på viltlevende marine ressurser som tare, blir mulig også i
fremtiden.Forskriftene utgjør en del av de samlede regeleverket som angir rammevilkårene for
næringen.

Industri Energi vil med dette avgi følgende kommentarer til  "forslag til ny forskrift om omsetning i
første  hand av viltlevande marine ressurser".

I dag fremsstår forvaltningen som lite sammenhengende når det gjelder taretrålerne. Forskriftene
reiser nye problemstillinger knyttet til tarenæringen, uten å gi noen avklaringer. Industri Energi mener
hele regelverket må henge sammen og det bør gjennomføres et utvalgsarbeid for å få avklart hvilken
forvaltning tarenæringen langs kysten skal underordnes.

Industri Energi mener det må være en forutsetning at tarenæringen får like rammevilkår som annen
næringsaktivitet knyttet til andre viltlevende marine ressurser. I dag "straffes" taretrålerne med høyere
avgifter en all annen næringsaktivitet basert på marine ressurser langs kysten. Dette skaper
konkurranseforskjeller f.eks når det gjelder rekruttering.

Industri Energi mener det er unødvendig å underlegge tareressursene omsetningsmonopol, slik det
legges opp til i forskriftene. Ressursuttak registrerers allerede innenfor gjeldende regelverk og
ordninger som fungerer. Gode endringsprosesser krever involvering av næringen forskriften berammer
når forskriften utformes. Videre vil den praksis forskriftsforslaget legger opp tyil kreve kompetanse
om tareressursen hos salgslaget. Industri Energi mener det mangler forståelse for tarenæringen når det
ikke gis dispensasjonsmulighet fra omsetningsmonopol. Forskriftene bør derfor åpne for at dagens
velfungerende praksis kan fortsette.
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