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Ang. Forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010 

 

Vi vil med dette komme med innspill til den nye forskriften om kapasitetsøkning i lakse- og 

ørretanlegg  

i 2010. 

 

I forskriften er det forslag om at storparten av Hordaland og halvdelen av Rogaland skal 

holdes utenfor  

denne kapasitetsøkningen.  

 

Vi mener at for store deler av Hordaland og Rogaland er tatt med innenfor dette frysområdet. 

Vi  

mener at det bør være grunnlag for vekst i de ytre delen av Hordaland. 

 

Det største problemet med forslaget til denne forskriften er imidlertid §9 som omhandler 

forbud mot  

klarering og utvidelse av lokalitet og melding om samlokalisering. 

Oppdrettsnæringa i Hordaland er karakterisert av mange aktører både store og små. Historisk 

har det  

vert oppdrettere fra Hordaland som har hatt de beste resultatene. Dette har ført til at  

Næringa ikke har gjennomgått så store strukturendringa som en har opplevd i andre 

landsdeler.  

 

Vi har behov for å gjøre tiltak for å gjøre oppdrettsnæringa mer bærekraftig på Vestlandet. 

Dette er  

viktig for å kunne bekjempe lakselus. Vi må kunne brakklegge store områder slik at vi kan 

bryte  

livssyklusen til lakselusa. 

 

Dersom vi skal kunne brakklegge så store områder som nødvendig, så er det viktig at små og 

store  

oppdrettselskap kan være samlokalisert på gode lokaliteter. Det er også nødvendig å kunne 

flytte  

produksjon til ulike områder slik at en kan brakklegge andre områder. 

 

Det er derfor helt nødvendig at det er rom for å omstrukturere lokaliteter, øke størrelsen på 

gode  

lokaliteter og kunne samlokalisere med andre oppdrettselskap. 

 

Dersom en skal håndtere denne forskriften etter det som står i § 9 så vil det være et tilbakesteg 

i  

arbeidet med å få oppdrettsnæringa på Vestlandet til å bli bærekraftig. 

 



Vi vil derfor be Kyst- og Fiskeridepartementet om å ta hensyn til dette slik at det gode 

arbeidet som er  

sett i gang på Vestlandet nå ikke stopper opp. 

 

Mvh 

For Bremnes Seashore AS 

 

 

Geir Magne Knutsen 

 

 

 

 

 

 

 


