
Tildeling av nye «Grønne tillatelser» for oppdrett av matfisk av laks og ørret i 2013
- Sammenstillinger mellom forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Fylkesrådets innstilling

Forslagfra Fiskeri-og kystdepartementet

45 Grønnetillatelser

35 grønne tillatelser krever
innløsningav ordinære tillatelser

1 ordinær tillatelse byttes ut med 2
grønne tillatelser (innløsning)
Det stilles kriterier knyttet til lus og
rømming

20 tillatelser forbeholdes
Troms og Finnmark —
Gruppe A

10 millioner kroner per tillatelse,
hvorav 4 millioner kroner tilfaller
fylkeskommunen hvor tillatelsen
gis til
10 av de 20 grønne tillatelsene
forbeholdes små og mellomstore
aktører

10 grønne tillatelser som tildeles
uten innløsning av ordinær
tillatelse —Gruppe C

10 millioner kroner per tillatelse,
hvorav 4 millioner kroner tilfaller
fylkeskommunen hvor tillatelsen gis til
Forutsetter presentasjon av løsninger
som er vesentlig  bedre enn de som
brukes i kommersiell sammenheng i
dag
Tildeles hele landet

15 tillatelser tildeles over

hele landet —Gruppe B

Tildeles i lukket budrunde -
høystbydende

Fylkesrådetsinnstillin

45 Grønne tillatelser
Fylkeskommunen i det fylket tillatelsen blir
gitt, får tildelt 4 millioner kroner, eller 40 %

av vederlag per tillatelse

25 tillatelser til resten av
landet

ordinær tillatelse byttes
ut med 2 grønne tillatelser
lik MTB regime som
Finnmark og Troms på 945
tonn MTB for Nordland
Minst 50 % av tildelte
tillatelser tildeles
fortrinnsvis små og
mellomstore bedrifter
10 millioner kroner per
tillatelse

- Av de 25 tillatelser som foreslås tildelt til resten av
landet vil ha samme kriterier som i departementets
forslag til Gruppe B.

- Det må stimuleres til styrket FoU-virksomhet tilknyttet
utvikling av ny miljøvennlig havbruksteknologi og
driftsløsninger. Slik utvikling bør skje gjennom en mer og
styrt bruk av FoU-tillatelser. Erstatning for
departementets forslag til Gruppe C.

20 tillatelser til Troms og
Finnmark

1 ordinær tillatelse byttes
ut med 2 grønne tillatelser
945 tonn MTB
Minst 50 % av tildelte
tillatelser tildeles
fortrinnsvis små og
mellomstore bedrifter
10 millioner kroner per
tillatelse
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Forslagfra Fiskeri-og kystd partementet

45 Grønne tillatelser

35 grønne tillatelser krever
innløsningav ordinære tillatelser

1 ordinær tillatelse byttes ut med 2
grønne tillatelser (innløsning)
Det stilles kriterier knyttet til lus og
rømming

20 tillatelser forbeholdes
Tromsog Finnmark —

Gruppe A

10 millioner kroner per tillatelse,
hvorav 4 millioner kroner tilfaller
fylkeskommunen hvor tillatelsen
gis til
10 av de 20 grønne tillatelsene
forbeholdes små og mellomstore
aktører

10 grønne tillatelser som tildeles
uten innløsningav ordinær

tillatelse Gruppe C
10 millioner kroner per tillatelse,
hvorav 4 millioner kroner tilfaller
fylkeskommunen hvor tillatelsen gis til
Forutsetter presentasjon av løsninger
som er vesentlig  bedre enn de som
brukes i kommersiell sammenheng i
dag
Tildeles hele landet

15 tillatelser tildeles over

hele landet Gruppe B

Tildeles i lukket budrunde -
høystbydende

Fylkesrådetsinnstilling

45 Grønne tillatelser
Fylkeskommunen i det fylket tillatelsen blir
gitt, får tildelt 4 millioner kroner, eller 40 %

av vederlag per tillatelse

25 tillatelser til resten av
landet

1 ordinær tillatelse byttes
ut med 2 grønne tillatelser
Lik MTB regime som
Finnmark og Troms på 945
tonn MTB for Nordland
Minst 50 % av tildelte
tillatelser tildeles
fortrinnsvis små og
mellomstore bedrifter
10 millioner kroner per
tillatelse

Av de 25 tillatelser som foreslås tildelt til resten av
landet vil ha samme kriterier som i departementets
forslag til Gruppe B.

Det må stimuleres til styrket FoU-virksomhet tilknyttet
utvikling av ny miljøvennlig havbruksteknologi og
driftsløsninger. Slik utvikling bør skje gjennom en mer og
styrt bruk av FoU-tillatelser. Erstatning for
departementets forslag til Gruppe C.

20 tillatelser til Tromsog
Finnmark

1 ordinær tillatelse byttes
ut med 2 grønne tillatelser
945 tonn MTB
Minst 50 % av tildelte
tillatelser tildeles
fortrinnsvis små og
mellomstore bedrifter
10 millioner kroner per
tillatelse
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45 Grønne tillatelser

Fylkesrådetsinnstilling

45 Grønne tiHatelser
Fylkeskommunen i det fylket tillatelsen blir
gitt, får tildelt 4 millioner kroner, elier 40 %

av vederlag per tillatelse

Forsag ra Fiske1-og kystdepartementet

35 grønne tillatelser krever
innløsningav ordinære tillatelser

1 ordinær tillatelse byttes ut med 2

grønne tillatelser (innløsning)
Det stilles kriterier knyttet til lus og
rømming

20 tillatelser forbeholdes
Tromsog Finnmark —

Gruppe A

10 millioner kroner per tillatelse,
hvorav 4 millioner kroner tilfaller
fylkeskommunen hvor tillatelsen
gis til
10 av de 20 grønne tillatelsene
forbeholdes små og mellomstore
aktører

10 grønne tillatelser som tildeles
uten innløsningav ordinær

tillatelse —Gruppe C
10 millioner kroner per tillatelse,
hvorav 4 millioner kroner tilfaller

fylkeskommunen hvor tillatelsen gis til
Forutsetter presentasjon av løsninger
som er vesentlig  bedre enn de som
brukes i kommersiell sammenheng i
dag
Tildeles hele landet

15 tillatelser tildeles over

hele landet —Gruppe B

Tildeles i lukket budrunde -
høystbydende

20 tillatelser til Tromsog
Finnmark

1 ordinær tillatelse byttes
ut med 2 grønne tillatelser
945 tonn MTB
Minst 50 % av tildelte
tillatelser tildeles
fortrinnsvis små og
mellomstore bedrifter
10 millioner kroner per
tillatelse

25 tillatelser til resten av
landet

1 ordinær tillatelse byttes
ut med 2 grønne tillatelser
Lik MTB regime som
Finnmark og Troms på 945
tonn MTB for Nordland
Minst 50 % av tildelte
tillatelser tildeles
fortrinnsvis små og
mellomstore bedrifter
10 millioner kroner per
tillatelse

Av de 25 tillatelser som foreslås tildelt til resten av
landet vil ha samme kriterier som i departementets
forslag til Gruppe B.

Det må stimuleres til styrket FoU-virksomhet tilknyttet
utvikling av ny miljøvennlig havbruksteknologi og
driftsløsninger. Slik utvikling bør skje gjennom en mer og
styrt bruk av FoU-tillatelser. Erstatning for
departementets forslag til Gruppe C.


