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Høringsuttalse – forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010 
 
Vi viser til forskrift om økning av maksimalt tillatt biomasse for tillatelser til akvakultur med 
laks, ørret og regnbueørret i 2010, samt høringsbrev datert 13. oktober 2009.  Denne 
høringsuttalelsen oversendes på vegne av kommuner i Greater Stavanger som er særlig 
berørte av forskriften. Dette gjelder Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy Forsand og Stavanger. I 
tillegg slutter Ryfylke IKS, Karmøy, Utsira, Sveio og Bokn seg til uttalelsen.   
 
Greater Stavanger arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion 
bestående av 16 partnerkommuner. 
 
Vi ser positivt på at det åpnes for en generell økning i maksimal tillatt biomasse i 
oppdrettsnæringen på 5 prosent. Vi ser imidlertid med stor bekymring på at noen av de 
viktigste områdene for oppdrettsvirksomhet i vår region unntas fra den generelle økningen.  
 
Bakgrunnen for vårt engasjement i denne saken er at fiskeoppdrett har vokst til en betydelig 
næring i Rogaland. I 2009 vil det bli produsert over 50.000 tonn laks til en verdi på mer enn 
en milliard kroner. I flere distriktskommuner er oppdrettsnæringen svært viktig for 
sysselsetting og bosetting. Dette gjelder blant annet Hjelmeland kommune hvor Marine 
Harvest er blant de største arbeidsgiverne i kommunen, samt Bokn og øysamfunnet 
Helgøysund i Finnøy kommune hvor Grieg Seafood er blant de største arbeidsgiverne.  
 
Rogaland har en av de mest komplette sjømatklyngene i landet. I tillegg til to store 
lakseslakterier huser fylket både fórprodusenter med egne forskningsavdelinger og landets 
ledende firma innen produksjon av utstyr og teknologi til næringen. Ved Universitetet i 
Stavanger foregår både undervisning og forskning relatert til sjømatnæringen, og det finnes 
studietilbud relatert til fiskeoppdrett på videregående skole.  
 
I tillegg er oppdrettsnæringen en viktig del av matnæringen som har vært et strategisk 
satsingsområde i næringsutviklingsarbeidet over flere år, både for Rogaland samlet sett og for 
Stavanger-regionen. Norwegian Center of Expertise (NCE) Culinology og Måltidets hus er 
eksempler på konkrete resultater av satsingen.  
 
De senere årene er det gjennomført flere studier som viser at det vil være et betydelig 
vekstpotensial innenfor oppdrettsnæringen i tiden framover. Det vil være svært uheldig 
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dersom våre regioner og matfylket Rogaland ikke får ta del i denne veksten. Unntak fra den 
generelle økningen på 5 prosent er også uheldig for kommuner og lokalsamfunn som er 
avhengige av at oppdrettsselskapene opplever at de har muligheter for vekst og utvikling disse 
stedene. 
 
Etter vår oppfatning er det avgjørende at vekst og videreutvikling i næringen skjer på en 
bærekraftig måte. Dette er næringen selv også er opptatt av. 
 
Det er risiko for at miljømessig bærekraft ikke nås for mål 1 (rømming/genetisk interaksjon) 
og 3 (sykdom herunder parasitter) som er Fiskeridirektoratets viktigste frarådingsgrunner. 
Frarådingen for halve Rogaland er begrunnet med utgangspunkt i risiko knyttet til mål 3 – 
sykdom og parasitter. Grunnlagsmaterialet viser imidlertid at risiko knyttet til dette feltet 
gjennomgående vurderes svært ulikt av de tre instansene. Dette svekker utsagnskraften fra de 
faglige instansene, og arbeidet med å styrke faktagrunnlaget på dette feltet bør prioriteres.  
 
I sin omtale av tiltak for å bekjempe lakselus hevder Mattilsynet at det er begrenset tilgang på 
leppefisk i Rogaland. I følge aktørene i næringen er ikke tilgangen på leppefisk mer begrenset i 
Rogaland enn i andre deler av landet. Vi er også kjent med at Marine Harvest starter oppdrett 
av leppefisk for å bedre tilgangen. 
 
Når det gjelder risiko for rømming/ genetisk interaksjon merker vi oss at Rogaland er blant de 
få områdene i landet hvor Havforskningsinstituttet, som har kompetanse på dette feltet, 
vurderer risikoen som lav eller middels. 
 
Vi vil også gjerne peke på at næringen i regionen arbeider med sikte på å kartlegge og 
begrense miljøpåvirkningen av sin aktivitet. I 2007 ble det satt ned et Sameksistensutvalg for 
å se på interaksjon mellom villfisk (sei) og oppdrett. Utvalget er ledet av Fiskeridirektoratet 
region sør, og oppdrettere og fiskere i Rogaland deltar med to representanter hver. Utvalget 
har satt i gang Ryfylkeprosjektet som skal se på fangstmetoder, kvalitet og behandling av sei 
som står rundt oppdrettsanlegg. I tillegg er det satt i gang et overvåkningsprosjekt som er et 
samarbeidsprosjekt i akvakulturnæringen i Rogaland, der næringssalter og bunndyr skal 
overvåkes gjennom et program over en periode på 10 år. Prosjektet, som får økonomisk 
støttes fra Rogaland Fylkeskommune, er iverksatt fordi det er mangel på faglig dokumentasjon 
om bæreevnen og økologien til Boknafjorden. Programmet er i gang med første prøvetaking 
januar 2010. 
 
Vi mener at det ikke bør etableres nye områder med særlige restriksjoner utover de nasjonale 
laksefjordene. Ettersom faktagrunnlaget er av varierende kvalitet, bør det gjøres en 
gjennomgang sammen med næringen for å få beskrevet i hvilken grad det er faglige 
utfordringer i disse områdene, og hvordan disse bør løses.  
 
Det er avgjørende at begrensningene knyttet til halve Rogaland, dersom de blir stående, kun 
relateres til tildelingen av økt MTB i 2010. Restriksjonene må opphøre fra det tidspunkt de 
faglige problemstillingene som er knyttet til arealene er løst. Dette bør presiseres i forskrift. 
Det er viktig at disse områdene ikke gis karakter av mer varige verneløsninger.  
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Med vennlig hilsen 
 
 

                                                                
Ordfører i Stavanger kommune     Ordfører i Forsand kommune 
     
 

                                                            
Ordfører i Finnøy kommune     Ordfører i Rennesøy kommune 
 

                        
   Ordfører i Hjelmeland kommune      
 
  
(Sign)   (Sign) 
Ordfører i Karmøy  Ordfører i Utsira 
 
 
(Sign)   (Sign) 
Ordfører i Bokn  Ordfører i Sveio 
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