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ESDR

Høringssvar  -  Rapport fra et ekspertutvalg om effektiv og bærekraftig arealbruk i
havbruksnæringen

Bergen kommune gir med dette høringssvar på rapporten "Effektiv og bærekraftig arealbruk i
havbruksnæringen - areal til begjær", fra Fiskeri- og kystdepartementet, med høringsfrist 10.
august 2011. Rapporten omhandler grunnlaget for at norsk akvakulturnæring kan få utvikle
seg til å være Norges viktigste eksportnæring når oljeepoken er over.

Hordaland er viktig region for oppdrett av laks i Norge, og representerer en verdiskapning på
5,4 milliarder kroner (16,5 % av den nasjonale produksjonsverdien). Bergen kommune har en
liten andel av regionens akvakulturlokaliteter, men kommunen er et viktig nærings- og
forsknings sentrum innenfor havbruk. Bergen er vertskap for halvparten av Norges største
oppdrettsselskaper; Marine Harvest, Leroy Seafood Group, Salmon Group, Austevoll
Seafood, Grieg Seafood.

Bergensregionens forsknings- og utdanningsmiljø har en størrelse, faglig bredde og kvalitet
som gjør det til et senter innen marin forskning og utdanning i Europa, og Bergen har en
viktig posisjon for Norges sjømatnæring nasjonalt og internasjonalt.

Marin næring er en av de prioriterte næringene i "Strategisk næringsplan for Bergensregionen
2010-2014". Målsettingen for næringen er å være "en ledende kompetanseregion og global
leverandør av høy kvalitet og marine produkter av betydning for helse og velferd".

Ekspertutvalgets innstilling vil skape en del utfordringer for sjømatnæringen både regionalt
og nasjonalt, dersom den tas til følge. Særlig gjelder dette forslaget til en ny regional
inndeling, på tvers av kommuner og fylkeskommuner, noe som vil bety betydelig merarbeid
for både oppdretterne og offentlige instanser. Utvalget foreslår også å fryse omsetningen på
dagens nivå, noe som vil skape store utfordringer for næringens videre utvikling både på kort
og lang sikt, ettersom nullvekst vil kunne medføre lavere interesse for satsning på forskning
og utvikling, nye investeringer og hindre rekruttering til bransjen.



Oppsummert har Bergen kommune følgende innspill til høringen:

- Produksjonsvolumet i Hordaland må opprettholdes.
- En omstrukturering av næringen må ta hensyn til små og lokale oppdrettsaktører.
- Konsekvensutredning av endret arealinndeling.
- Interesse konflikter mht sjøareal må belyses grundigere.
- Avsette egnet sjøareal til havbruk.
- Mer kunnskap om miljøindikatorer.

For øvrig vises til Fiskeriforum Vest sin vedlagte høringsuttalelse, som danner utgangspunktet
for kommunens synspunkter i denne saken.

Bergen kommune ber om at Fiskeri- og Kystdepartementet tar hensyn til vårt høringssvar i det
videre arbeidet med å sikre en effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen.

M vennlig hilsen

Øistein Christoffer e
Byråd for næring, ei domsforvaltning og samferdsel

Vedlegg: Saksutredning utarbeidet av Stiftelsen Fiskeriforum Vest
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