
U

Finnmark fylkeskommune
Finnmårkku  fylkkaglelda

Sentraladministrasjonen
Fylkesordfører

Vår dato: 25.11.2009 Vår referanse: 07/01237-69/SAJO

Arkivkode: ;U40;&13 Deres referanse:

Gradering: Ugradert Vår saksbehandler: Johanne Salamonsen
tlf
j ohanne. s al amonsen@ffk. no

Det kongelige Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks  8118 Dep.
0032 OSLO

Forskrift om kapasitetsøkning lakse- og ørretoppdrett i 2010 -  høring

Finnmark fylkeskommune viser til Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat vedrørende
høring om forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010, jfr. høringsbrev av
14. oktober 2009 med høringsfrist 1. desember 2009.

12010 tildeles det ikke nye oppdrettskonsesjoner, men det legges opp til en kapasitetsøkning
for produksjon av laks, ørret og regnbueørret for eksisterende tillatelser.

Fylkesordføreren er positiv til regjeringens forslag til moderat vekst innen produksjon av laks,
ørret og regnbueørret i Norge for eksisterende tillatelser og forutsetter at produksjonskapasitet
vurderes jevnlig. Oppdrettsnæringen bidrar til viktig næringsutvikling i Finnmark.
Fylkesordføreren er opptatt av at utøverne kan drive sin virksomhet under gode og
konkurransedyktige vilkår, og at inntekter fra næringen i størst mulig grad bør gå tilbake til de
kystsamfunn som tilrettelegger for næringene.

Vederlagsinntektene for 2010 er i statsbudsjettet stipulert til en inntekt på 360 millioner
kroner. Det er imidlertid ikke avsatt noen tilbakeføring av disse inntektene til
fylkeskommunene, slik det ble gjort for vederlaget fra 2009.
Fylkesordføreren er ikke kjent med om det er lagt føringer for hvordan inntektene av
vederlagene skal brukes og setter spørsmålstegn ved at vederlaget nå skal tilfalle staten som
helhet og ikke regionene. Begrunnelsen for innføring av tildelingsavgiften er at en konsesjon
kan selges og vil ha en betydelig verdi ved videresalg. Andre begrunnelser kan være at
betalingen skal ivareta det samfunnsansvaret som oppdrettsbedriftene bør ha fordi de bruker
av fellesskapets ressurser.

Her er det fylkeskommunene som tildelingsmyndighet som står ansvarlig for at
administreringen og gjennomføringen av at en slik næringsutvikling kan finne sted, og det er
regionen som må ta konsekvensene av hvordan regionens ressurser utnyttes.

På bakgrunn av dette ber fylkesordføreren at vederlaget tilfaller fylkeskommunene i sin
helhet.
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