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SVAR  -  FORSKRIFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE-  OG ØRRETOPPDRETT I
2010 HØRING

Utkast til forskrift ble behandlet av fylkesutvalget i Rogaland som sak 160/09 i møte
24.11.09. Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak:

Fylkesutvalget er ikke enig i at indre Ryfylkebassenget blir utestengt fra muligheten
til å søke kapasitetsutvidelse i 2010. Oppdrettsnæringen i Rogaland er en viktig
næring, og fylkeskommunen ønsker å bidrag til at denne næringen fortsatt kan
utvikle seg på en miljømessig bærekraftig måte. En slik utvikling hindres ikke av at
næringen får delta i den planlagte kapasitetsøkningen innen oppdrett av laks og
ørret i 2010.

Fylkeskommunen er kjent med at det planlegges igangsatt vitenskapelige. program
for overvåking av miljøet i hele indre Ryfylkebassenget og har tiltro til at dersom
faktorer som sykdom, lakselus og rømming mv. øker, så vil næringen selv sett i
gang nødvendige tiltak. Det vises i denne sammenheng til Marine Harvest's eget
overvåkingsprogram og Ryfylkesprosjektet som fokuserer på forholdet mellom
villfisk og oppdrettsfisk, med hovedfokus på sei.

Fylkeskommunene får fra 2010 ansvaret for å tildele konsesjoner for oppdrett. Det
framlagte utkast til forskrift er etter fylkesutvalgets syn for detaljert og
detaljstyrende. Etter fylkesutvalgets syn må forskriften utformes slik at den gir rom
for vurderinger og skjønn på fylkeskommunalt nivå.

.4. Rogaland fylkeskommune mener oppdrettsnæringen ikke skal pålegges å betale
vederlag for økt MTB til staten. Dersom vederlaget likevel innføres bør hele
vederlaget tilfalle aktuelle kommuner (vertskommuner for anleggene) og
fylkeskommunen.

Uttalelsen er også sendt via e-post til : postmottak@fkd.dep.no
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