
 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 13.10.2014 
Postboks 8090 Dep. Deres dato 03.09.2014 
0032 OSLO  
 

 
 
 
Vedrørende forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og 

avgrensning av produksjonskapasiteten i 
lakseoppdrettsnæringen 

 
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) viser til høringsbrev fra 
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) av 3. september 2014 angående 
høring av forslag om opphevelse av forskrift om fordeling og avgrensning av 
produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen. 
 
Forslaget innebærer at reglene for eierskap i oppdrettsnæringen i hovedsak vil 
følge det som er vanlig i andre næringer. 
 
FHL har følgende kommentarer til høringsforslaget: 
 
FHL deler departementets oppfatning og mål om at rammevilkårene for 
havbruksnæringen i størst mulig grad skal likestilles med øvrige industrielle 
aktiviteter. Departementet anfører at man ikke kan se særtrekk ved 
havbruksnæringen som gjør det nødvendig å opprettholde egne reguleringer 
av den karakter det her er tale om. Det anføres at det gjeldende regelverket 
griper inn i organiseringen av næringen, og kan gjøre det vanskelig å oppnå 
en mest mulig effektiv struktur. Når forskriften oppheves vil erverv av 
produksjonskapasitet og forretningsmetoder for øvrig fortsatt reguleres av 
alminnelig konkurranserett og annet generelt lovverk. FHL deler denne 
oppfatningen. 
 
FHL vil vise til vårt høringssvar av 17. juni 2013 ifm høringssak om endring av 
eierkontrollforskriften (kopi av høringssvar vedlagt). FHL kommenterte da 
blant annet følgende: 
 

"FHL kan i utgangspunktet ikke se behov for særlige regler om fordeling 
og avgrensning av produksjonskapasitet i havbruksnæringen ut over det 
som følger av de konkurranserettslige reguleringer som gjelder for alle 
virksomheter.  
 
(..) 
 
FHL anser det som en viktig målsetting å sikre en variert struktur i 
næringen. Myndighetene bør derfor tilrettelegge for at aktører av ulik 
størrelse og med ulik lokalisering av eierskap kan fortsette å spille en 
sentral rolle. Innovasjon og konkurranseevne avhenger av at næringen 
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opplever intern konkurranse. Et mangfold i størrelse og eierstruktur er 
viktig for næringens posisjon langs hele kysten." 

 
Foreliggende forslag om opphevelse av eierskapsbegrensningene innen laks- 
og ørretoppdrett er i så måte i tråd med FHLs tidligere høringssvar. FHL har i 
mange år tatt til orde for at rammevilkårene for fiskeri- og havbruksaktiviteter 
i størst mulig grad må likestilles med øvrige industrielle aktiviteter. 
 
FHL vil imidlertid understreke at det må være en viktig målsetting både for 
myndigheter og næring å sikre en variert struktur i næringen. Myndighetene 
bør derfor tilrettelegge for at aktører av ulik størrelse og med ulik lokalisering 
av eierskap kan fortsette å spille en sentral rolle. Et mangfold i størrelse og 
eierstruktur er viktig for næringens posisjon langs hele kysten. 
 
FHL vil videre påpeke at offentlige rammevilkår må innrettes slik at de 
stimulerer til et differensiert eierskap. Det offentlige har et særskilt ansvar for 
at rammevilkårene i seg selv ikke bidrar til å styre i en retning av færre 
aktører i næringen. Rammevilkårene må legge til rette for en mest mulig lik 
mulighet for utvikling hos alle typer selskaper i Norge. 
 
FHL vil sluttelig tilrå at dagens ordning med en regional begrensning på 
eierskap opphører. 
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Vedlegg: Kopi av FHLs høringssvar av 17. juni 2013 


