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HØRING AV FORSKIRFT OM KAPASITETSØKNING I LAKSE- OG
ØRRETOPPDRETT  12010  -  HØRINGSFRIST :  01.12 2009 - SISTE VERSJON

Fylkesrådet fattet i møte 30.11.2009 følgende vedtak i sak 256/09:

Fylkesrådet i Troms har behandlet "Høring av forskrift om kapasitetsøkning i lakse- og
ørretoppdrett i 2010" med frist 01.12.2009.

Fylkesrådet støtter høringsforslaget som gir mulighet for økt MTB for eksisterende tillatelser
og viser til punkt 2i fylkesrådets høringsuttalelse til forslag til endring av Akvakulturloven
fylkesrådet behandlet i sak 179/09 i møte 22.09.2009:
2. Fylkesrådet er positiv til regjeringens forslag til moderat vekst innen produksjon av laks, ørret og

regnbueørret i Norge med 5 % økning i MTB for eksisterende tillatelser og forutsetter at

produksjonskapasitet vurderes jevnlig. Dette viser at regjeringen tar næringen på alvor ved å gi

den mulighet for å bli mer konkurransedyktig.

Fylkesrådet konstaterer at Fiskeri- og Kystdepartementet har iverksatt restriksjoner for
områder som foreslås unntatt fra kapasitetsøkning i midlertidig forskrift av 13.10.2009.

Fylkesrådet er kritisk til at området Sør-Troms som omfatter kommunene Gratangen,
Lavangen, Salangen, Sørreisa, Ibestad og østre deler av Tranøy skal unntas fra
kapasitetsøkning i lakse- og ørretoppdrett i 2010 av hensyn til sykdomssituasjonen i området.
Området har hatt utbrudd av ILA og det er iverksatt tiltak i samarbeid med faginstansene.

Fylkesrådet forventer at aktører som har all sin aktivitet i området innvilges "hvilende MTB"
inntil området friskmeldes eller at utvidelsen kobles til lokalitet som er utenfor sonen. Søknad
om ny lokalitet kan ta over 2 år. Muligheten i forskriften til å få økt MTB hvis tillatelsene
knyttes til lokaliteter utenfor sonen i løpet av 2010 anses som begrenset.

Fylkesrådet mener at unntaksbestemmelsen i § 9"Forbud mot klarering og utvidelse av
lokalitet og melding om samlokalisering" 3.ledd skal gjelde når tiltaket er fordelaktig med
hensyn til en miljømessig bærekraftig havbruksnæring, og ikke klart fordelaktig slik det
foreslås. §9, 3.ledd må endres til "I områdene som fremgår av vedlegg I kan det etter søknad

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandvn. 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



2

gis tillatelse til utviding eller klarering av akvakulturlokaliteter eller samlokalisering til
eksisterende virksomheter dersom dette er nødvendig eller fordelaktig  med hensyn til
miljømessig bærekraft"

Fylkesrådet støtter forslag om standardtillatelser i forhold til Laksetildelingsforskriften § 15.

Fylkesrådet konstaterer at forskjell i vederlag for en standardtillatelse mellom Nord-Troms og
Finnmark, som begge ligger i Tiltakssonen, øker i forhold til 2009-runden. Samtidig skal
vederlaget tilfalle staten. Fylkesrådet påpekte i punkt 3. og 4. i sin høringsuttalelse til forslag
til endring av Akvakulturloven (sak 179/09, møte 22.09.2009) at:

3. Troms fylkeskommune har tidligere argumentert for et slikt gebyr og argumentert sterkt for at

dette må tilfalle regionen det går til. Dette prinsipielle synet står vi fortsatt fast på. Fylkesrådet

vil derfor be om at dette blir lovhjemlet. Fylkesrådet viser til at i "2009 - runden" tilfalt 37, 5

% av gebyrene de respektive fylkene. Vi forutsetter som et minimum at denne praksisen blir

videreført.
4. Fylkesrådet  mener gebyrforskjell mellom Nord-Troms og Finnmark er uheldig slik det var i

2009-runden. Nord-Troms er også del av tiltakssonen. Det vises i denne sammenheng til at

høringsforslaget gjelder mulighet for å ta gebyr for økt MTB for eksisterende tillatelser.

Med vennF hilsen

il elstad
spesialrådgiver

J. Vedlegg: Fylkesrådsnotat i sak 256/09
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