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SVAR PÅ HØRING - RAPPORT FRA ET EKSPERTUTVALG OM EFFEKTIV
OG BÆREKRAFTIG AREALBRUK I HAVBRUKSNÆRINGEN

Frøya formannskap har i sitt vedtak i sak 123111 fattet følgende vedtak:

Frøya kommune har gjennomgått rapporten "Effektiv og bærekraftig arealbruk i
havbruksnæringen - areal til begjær" og har følgende kommentarer:

Akvakulturnæringen er en svært viktig næring for vår kommune.  Frøya kommune stiller seg
positiv til tiltak som kan føre til at havbruksnæringen utnytter sitt areal på en effektiv måte med
minst mulig miljøpåvirkning,  og med videre vekst. Vi vil  meddele at vi stiller oss bak
høringsuttalelsen avgitt fra Nettverk for fjord-  og kystkommuner (NFKK), der også Frøya
kommune er medlem.

I likhet med NFKK's høringsuttalelse vil også Frøya kommune påpeke et manglende kommunalt
perspektiv i utvalgets rapport. Dette gjelder spesielt for utvalgets tiltaksforslag vedrørende
opprettelse av produksjons- og utsettsområder. Det er vesentlig at de berørte kommuner gis
anledning til å medvirke i prosessen med å fastsette grensene, dersom det blir aktuelt å innføre
egne produksjons- og utsettsoner.

Gullestadutvalget beskriver at produksjonssoner og utsettsoner bør være størst mulig (s 141-142) i
kontroll av lakselus. Frøya kommune mener dette er feil og at det ikke finnes vitenskapelig
litteratur som tilsier dette. Store soner vil medføre ulemper og vi må arbeide for å finne de
optimale størrelsene på soner. De foreslåtte store sonene vil få en betydelig
biomassseakkumulering i perioder, og dette kan føre til at en vil være svært sårbar i forhold til
vær og optimalt avlusingstidspunkt i den enkelte merd og lokalitetshensyn må vike for en
sonetenking.

Frøya kommune støtter også utvalgets oppfatning om at en frivillig arealavgift som tilfaller
kommunene, vil ha flere positive effekter. En slik avgift, forutsatt at den går uavkortet til
kommunene, vil bidra til tilrettelegging av sjøareal til akvakulturvirksomhet og en fortsatt positiv
holdning til oppdrettsanlegg.
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Frøya kommune er opptatt av at de samfunnsøkonomiske og næringsmessige konsekvensene av
forslagene i rapporten utredes ytterligere før en innfører de konkrete tiltakene i rapporten, samt
ivaretar innspillene før eventuell iverksettelse av tiltak fra rapporten.
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