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Uttalelse: 

Firda Sjøfarmer AS holder til i Sogn og Fjordane. Vi har 13 ordinære konsesjoner og én 

visningskonsesjon. Tilknyttet vår visningskonsesjon har vi et visningssenter ”Forundringsflåten” 

i Gulen kommune, der har vi investert nærmere 7 millioner kroner. Senteret er utviklet i 

samarbeid med VilVite-senteret i Bergen. Sammen med visningskonsesjonen fremstår dette som 

et godt pedagogisk senter for å anskueliggjøre oppdrettsnæring og biologi. Vi har fått mye 

positiv omtale i media. ”Forundringsflåten” er blitt svært godt mottatt, og vi har hatt jevnt besøk 

av store og små grupper både fra innland og utland gjennom de siste årene. Grupper fra 

Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har også vært innom, senest i Februar i år da Fiskeriministeren 

var på besøk. 

  

Som svar på høringsbrevet ref 14/184-4 ønsker Firda Sjøfarmer å formidle følgende: 

  

1) Mer fleksibel bruk av lokaliteter 

Firda Sjøfarmer AS er positive til at det åpnes for at det kan knyttes inntil 4 lokaliteter til en 

visningstillatelse. 

  

Vi er enige i at for å opprettholde en rasjonell og forsvarlig drift, og for å kunne opprettholde et 

godt visningstilbud i perioder med brakklegging er det en utfordring når loven i dag kun tillater 
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at man kan knytte 2 lokaliteter til en visningskonsesjon. 

  

  

2) Harmonisering av volum ved visningskonsesjoner til 780 MTB 

Vi mener også at en harmonisering av volum ved de eksisterende visningskonsesjonene er 

nødvendig. I følge laksetildelingsforskriften § 28 b er det åpent for å gi tillatelse inntil 780 MTB 

til visningskonsesjoner. 

  

For å vise et anlegg i ordinær skala trenger vi flere merder. Vi ønsker å vise et fullskala, moderne 

oppdrettsanlegg med ringer og flåte. Dette er utfordrende å få til med bare 500 MTB. 

  

Vi ser ikke hvorfor noen innehavere av visningskonsesjoner skal belønnes med større MTB enn 

andre, når bidraget til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum skulle være tilnærmet 

likt fra alle som driver med visning i Norge i dag.  

Vedlegg: - 

 


