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Nærings- og fiskeridepartementet 

  

 

 

Høringssvar - Forslag til opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensning av 

konsesjonsbiomasse 

 

Vi viser til at Nærings- og fiskeridepartementet den 3. oktober 2014 har sendt på høring forslag om å 

oppheve forskrift 1. juli 2013 nr. 809 om fordeling og avgrensning av produksjonskapasiteten i tillatelser 

til matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Forskriften gjelder vilkår for eierskap i oppdrettsnæringen. 

 

Fellesforbundet er uenig i departementets forslag og konstaterer at det vil svekke verdiskapingen i 

oppdrettsnæringen i Norge. 

 

Fellesforbundet har støttet at det øvre taket for kontroll med produksjonskapasitet ble økt fra 25 til 40 pst. 

Det har vi gjort med bakgrunn i at vi opplever klare fordeler med det å være stor og ha flere anlegg i 

regionen, bl.a. knyttet til økonomi til å investere i nødvendig utstyr som fremmer HMS-arbeidet.  

 

Derimot finner vi det rimelig at dersom en aktør erverver mer enn 15 pst. kontroll av 

produksjonskapasiteten, og dermed legger beslag på store deler av de beste lokalitetene i en region, at 

storsamfunnet kan stille visse krav til virksomheten.  Slik forskriften er utformet i dag stiller den 

spesifikke krav til bearbeidingsgrad, FoU og tilbud av lærling- og traineeplasser når et foretak eier 15 pst. 

eller mer av den totale produksjonskapasiteten i Norge. Kravene blir gradvis høyere jo større andel et 

foretak eier.  

 

Departementet vurderer selv at konsekvensene av å oppheve forskriftens krav til store foretak vil være 

redusert verdiskaping i Norge, ved at videreforedling, bearbeiding og FoU i større grad vil flyttes ut av 

landet. 

 

Oppsummert har ikke Fellesforbundet innsigelser mot at foretak skal kunne vokse i Norge og at et foretak 

skal kunne eie inntil halvparten av produksjonskapasiteten i en av Fiskeridirektoratets regioner. Vi mener 

imidlertid at det å fjerne kriteriene knyttet til bearbeiding, FoU og lærlingeplasser vil svekke kompetansen 

og fremtidige verdiskaping i næringen og vil derfor sterkt advare mot å gjennomføre forslaget. 
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