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Høringsuttale til forslag om utvidet fleksibilitet for bruk av 
produksjonsområder i havbruksnæringen 
 
Det vises til høringsnotat, datert 15.12.2016, om utvidet fleksibilitet for bruk av produksjonsområder 

i havbruksnæringen. 

NFKK vil først understreke at vi er opptatt av å ha en differensiert næring med mest mulig like vilkår 

for store og må aktører. Slik sett har NFKK en viss forståelse for det forslaget som er lagt frem. Men 

høringsnotatet bærer preg av å vurdere ordningen i lys av næringens behov og ikke kommunenes - 

som tross alt tilrettelegger for arealbruk - interesser. NFKK opplever derfor ikke at kommunenes 

interesser er vurdert tilstrekkelig i forslagene i høringsnotatet. 

Arealtilgang og kommunal råderett  

Når en i det nye forslaget foreslår at alle skal få mulighet til å få nye lokaliteter i flere 

produksjonsområder, så betyr det en utvidelse av allerede eksklusive rettigheter i den kommunale 

sjøallmenningen. Slik vi forstår dette betyr det at kommunen må avstå mer av tilrettelagt areal uten 

betaling og uten at kommunene får reell medvirkning på om det skal gis, i hvilket omfang og til hvem.  

Det er for NFKK uakseptabelt.  

Generasjonsadskillelser, brakklegging og soneinndeling skal primært skje innenfor ett og samme 

produksjonsområde. Behovet for, og nytten av, lokaliteter i flere produksjonsområder kommer av 

knappheten på areal grunnet sykdomssituasjoner og luseproblemet. Slik sett ser vi at forslaget kan 

bidra til å avhjelpe og bidra til mer vekst. Men det er har vært, og er fortsatt, vårt standpunkt at det 

skal betales for bruken og beslagleggelsen av arealer. Vi vil også minne om at det er næringen selv 

som er årsaken til denne situasjonen. Vi finner det da svært urimelig at aktørene i næringen skal få 

enda større rettigheter uten at det gis noen form for kompensasjon eller reell påvirkningsmulighet 

fra kommunenes side. I neste omgang vil det lett føre til at kommunene vil bli mer påholden med å 

tilrettelegge areal, og en må da spørre om dette er en ønsket utvikling? 

Når det gjelder kommunenes råderett over arealene er ikke NFKK sin erfaring at kommunene har 

særlig innflytelse når det gjelder tilrettelegging av arealer til næringen. Når det legges opp til en enda 

større fleksibilitet, er faren at kommunenes interesser kommer under et enda større press. Det vises 
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eksempelvis til Alta kommune som i to sammenhenger har vært negativ til volumøkning ved to 

anlegg, noe som har blitt støttet av fylkeskommunen men blitt overprøvd av Fiskeridirektoratet.  

NFKK har stor forståelse for at det må legges til rette for tilgang på mer areal om en skal få vekst i 

næringen. Problemet med dette forslaget er at kommunenes interesser og medvirkning ikke er 

tilstrekkelig vurdert. Våre erfaringer tilsier ikke at kommunenes interesser blir tilstrekkelig ivaretatt, 

slik som i Alta der en også har en av verdens beste villakselver å ta hensyn til.  

NFKK mener også at ved å utvidet ordningen slik en nå legger opp til, i realiteten er i ferd med å få så 

mange unntak fra grunnprinsippet med produksjonsområder at ordningen ikke lenger har en reell 

verdi.  

Videreforedling 

Det andre forholdet vi vil understreke viktigheten av er hvordan dette forslaget vil slå ut for 

videreforedling og innenlands verdiskaping. Når det nå åpnes for at alle kan delta i ordningen med 

interregionalt biomassetak uten at det settes krav til bearbeidingsgrad, er det en opplagt fare for at 

den positive utviklingen vi har sett i økt bearbeidingsgrad for de som har deltatt i ordningen, ikke vil 

fortsette. Selv om det kanskje er høye råvarepriser som er det største hinder for videreforedling, og 

økt produksjon vil kunne redusere prisnivået noe, mener NFKK at det er en fare for at forslaget vil 

kunne redusere bearbeidingsgraden. I så tilfelle kan ikke NFKK støtte ordningen.  

Inntekter til kommunene 

NFKK vil også påpeke den opplevde og økende urettferdigheten som følger av at kommunene ikke får 

ta del i den store verdiøkningen som nå finner sted i næringen grunnet høye priser, da kommunenes 

lovede nye inntekter er knyttet til vekst som følge av betalt vederlag for nye konsesjoner og/eller 

utvidet MTB i eksisterende konsesjoner. Dette bekrefter behovet og legitimiteten for vårt 

opprinnelige krav om en arealavgift, som en «rimelig andel av verdiskapingen i havbruksnæringa». 

Dette bekrefter også at grunnlaget for en produksjonsavgift er høyst berettiget, ikke minst tatt i 

betraktning at det er vedtatt en avgiftsreduksjon for næringen gjennom nedsettelsen av 

eksportavgiften.  

Med de økte og høye prisene sitter produsentene igjen med en stadig økende superprofitt, mens 

kommunene ikke sitter igjen med en krone ekstra. Det viser ytterligere skjevheten i dagens system, 

og vi ser at flere av oppdrettsaktørene nærmest kommuniserer unnskyldninger og dårlig samvittighet 

for milliardformuene som bygges opp på noen få og private hender. NFKK er redd for at dette er en 

utvikling som på ingen måte vil stimulere til bedre arealtilgang og den ønskede tilrettelegging blant 

kystkommunene. 

Høringsfrist 

NFKK vil understreke at det haster med å finne en løsning som betyr at man får til ny og mer 

bærekraftig vekst, og da slik at det gir mest mulig likebehandling. Likevel, en såpass kort høringsfrist 

på et så komplisert område setter organisasjoner som NFKK i en krevende situasjon. Selv om det ble 

gjort en kort utsettelse av fristen vil vi derfor bemerke den korte høringsfristen som lite akseptabel. 

Det medfører en fare for at det er de store og dominerende i næringen som har størst påvirkning.   
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Avslutning  

NFKK har forståelse for og er gjerne med på å finne gode løsninger som gjør at en får en størst mulig 

likebehandling av store og små aktører i næringen. Men dersom dette går på bekostning av 

bearbeidingsgrad, kommunene ikke får noe igjen økonomisk eller får reell påvirkning på bruken av 

arealer, kan NFKK vanskelig støtte forslagene som er fremmet i høringen. Det er i det hele tatt slik at 

NFKK nå vil ta til orde for at dagens konsesjonsordninger blir revurdert, og da med fortsatt 

hovedfokus på å fremme bærekraftig produksjonsvekst, men også økt innenlands verdiskaping 

gjennom økt lokal videreforedling og bearbeiding. I tillegg må det bli lettere for nye aktører å slippe 

til, og da gjennom at det heller betales for leie av areal i stede for at det avkreves engangsvederlag 

som stadig færre evner å finansiere.   

Avslutningsvis vil også NFKK gjøre oppmerksom på at organisasjonen opplever stor interesse for sitt 

arbeid og har økende medlemstall. Dette tar vi blant annet som et tegn på at det er mye frustrasjon 

med måten kommunenes interesser blir ivaretatt fra myndighetenes side overfor næringen. Det er 

verdt å merke seg for myndighetene så vel som for næringen. En kan kort og godt ikke utvikle denne 

næringen uten å ha kommunene med på laget. 

 

 

Hilsen 
 
Med vennlig hilsen 
 

       
Ole L. Haugen                                                                                           
Styreleder (NFKK)                                                                                         
Mobil: 905 78 433                                                  
 
 
 
 
Kopi: Stortingets næringskomité, kommunalkomité, finanskomité  


