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IntraFish.

Professoren
karakteriserer
et nylig inn-
spill fra den
såkalte Seni-
ortanken som Biørn
både spenstig Hersoug
og interessarrt.
Det er eh tenketank bestå.ende
av veteraner innen norsk hav-
bruk. Ett forslag er at kom-
munene skal leie ut sjøarealer
til oppdrettsselskaper og slik
sikre kommunekassen større
inntekter.

Hvem eier havet?
- Men kommunene eier ikke
sjøarealene. De har bare retttil
å forvalte dem ut til grunnlinja
pluss ei nautisk mil Sä har sta-
ten retttil åforvalte sjøarealene
ut til 200-mila. Staten har tatt
eierskap til mineralrettigheter
under havbunnen, men det er
ennå ikke skikkelig juridisk
klarlagt hvem som eier selve
sjøarealene over havbunnen.
Det bør vi få en skikkelig juri-

disk avklaring på.Da blir det
enklere å lage strategier for å
utnytte arealene, sier Hersoug.

Støvsuging av kysten
NRK meldt nylig at det ikke
fins systemer eller ordninger
i Norge som kan hindre utlen-
dinger fra å støvsuge þsten for
laksekonsesjoner.

- I den grad en slik kritikk
kommer fra oppdrettsnæringa,
synliggjør den en fantastisk
dobbeltmoral eller asymme-
tri. Man jubler jo hver gang et
norsk selskap kjøper på Færøy-
ene, i Skottland, Canada eller
Chile, sier han.

I dag eier norske selskaper

- rundt 80 prosent avoppdretts-
næringen i Canada og Skott-
land, avhengig av om man
definerer Marine Harvest
som norsk eller ikke. To av de
største havbrukerne i Chile er
likeìedes regnet som norske.

- Men hver gang et uten-
landsk selskap kjøper i Norge,
blir det et svare styr. Jeg husker
for snart 15 år siden da ned-
erlandske Nutreco kjøpte den

fr AREALI(OilIIII(T

- Før Norge uivikler en

strategi for vekst innen
oppdrett, må vi avklare
hvem som virkelig eier
sjøarealene, s¡er pro-

fessor Biørn Hersoug.

Bent-Are Jensen
Bodø

Han er spesialist i ûskerifor-
valtning ved Norges fiskeri-
høgskole ved Universitetet i
Tromsø. Han har jobbet som
forsker i inn- og utland siden
1980, hovedsakelig med flskeri-
og oppdrettsforvaltning.

Han viser til myndighetenes
plan om å seksdoble produk-
sjonen av norsk oppdrettslaks
innen år 2050.

- Skal vi klare det, må vi ha
en strategi for sjøarealene våre,
og den strategien har vi ikke i
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EIERSKAP: Hva vivil med norsk oppdrettsnæring, og hvo rdan vi vil forvalte de sjøområdene som vi som noft
spørsmålet. ILL.FOTO
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Staten e¡er ikke havet
- Ingen eier
havet, men
norske myn-
digheter har
naturligvis
forvaltnings-
rett, sier ad-
vokatTorben TorbenFoss
Foss. Han
leder Seafood
Industry Centre i PwC Norge.
Foss har svaret på rede hånd
når IntraFish spør om eien-
domsretten til havet.

Han viser til regjerings-
beslutninger av 1791 og 1793,
såkalte "kanselli memoriao.
De slår fast at den private
eiendomsrett strekker seg så

langt ut i havet som en hest
kan vade. Det er definert til to
meter.

- Staten har tilegnet seg
eiendomsretten til norske
petroleumsforekomster gj en-
nom en egen lov. Men det flns
ikke tilsvarende lov for fisk.
Fisken blir privat eiendom i
det den tas i noens besittelse,
detvil si i det den biter på
kroken, går i et garn og går
over r:ekka. Myndighetene
kan regulere havet i kraft av
sin overhøyhet, me_n det er
ikke noe sted i norsk lowerk
slått fast at det er staten som
eier havet, sier Foss i en kom-
mentar til IntraFish.no.
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lf I den grad en slik
kritikk kommer fra
oppdrettsnær¡nga,
synliggjør den en fan-
tastisk dobbeltmoral
eller asymmetri. Man
jubler jo hver gang et
norsk selskap kjøper på
Færøyene, iSkottland,
Ganada eller Chile

norske oppdretteren Hydro
Seafood. Det ble leven, sierhan.

lkke spedalsk
Likevel awiser ikke professo-
ren problemstillingen.

I tradisjonell norsk fiskeri-
næring må eierne av fartøyer
enten være nordmenn eller nor-
ske selskaper. Utlendinger kan
ikke eie mer enn 40 prosent i et
norsk flskefartøy. Arsaken er at
norske myndigheter hittil har
ønsket å holde fi skerettighetene

på norske hender. - Og det er
ikke noe spedalsk i det, sier han
og viser til New Zealand.

- Det er et superliberalistisk
Iand. Men utenlandske selska-
per får ikke lov til å eie mer
enn 40 prosent av kvoteret-
tighetene. Spørsmålet er om
vi ikke burde ha tilsvarende
bestemmelser når det gjelder
offentlige tillatelser til ä drive
med akvakultur i Norge. Den
debatten er nødvendig å ta.

Kineser på shopping
I Tromsø-avisen Nordþ raser
en debatt etter at en kinesisk
milliardær, Huang Nubo, skal
hakjøpt et område på1.000 måt
landiLyngeniTronís.

- Jeg er ikke mer redd kinese-
re enn kyprioter, sier Hersoug.
Han viser til at bare seks av
de 20 største eierne i Marine
Harvest er norske. Største eier
John Fredriksen er þpriot. De
andre er fond fra USA, Storbri-
tannia, Tyskland, Sverige og
Tsjekkia. - Jeg er skeptisk til
å hype opp den kinesiske fare.
Milliardæren Nubo forsøker å

kjøpe en storprivat eiendompå
Svalbard. Islendingene nektet
han ettilsvarendekjøp der. Men
det gjenstår å se om kinesere
er verre eiere enn amerikanere
og andre. Jeg tror ikke vi skal
se enhver kinesisk investering
som ledd i kommunistpartiets
strategi for å ta over stadig
større deler av verdens mat-
vareforsyning.

Viktig debatt
Hersoug viser til NRK-innsla-
get med tidligere leder Tarald
Sivertsen i Norske Fiskeopp-
dretteres Forening.

- Han har bidratt til å reise en
viktig debatt når han advarer
mot utenlandske oppkjøp i Nor-
ge;men den bør ikke konsentre-
res om Kina og trusselen om
kinesisk eierskap alene. Spørs-
målet er hva vi vil med norsk
oppdrettsnæring og hvordan vi.
vil forvalte de sjøområdene som
vi som nordmenn har et ansvar
for å forvalte, sier Hersoug.

ba@intrafish.com

Telefon: 75 54 49 2l
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Professor Ernst Nordtveit
mener at uavklart eierskap til
norske sjøområder ikke er til
hinder for at Norge utvikler
en strategi for vekst innen
havbruk. Han er dermed ikke
samstemt med professor-kol-
lega Bjørn Hersoug. Nordtveit
er professor ved Det juridiske
fakultet ved Universitetet i
Bergen.

- Spørsmålet om eierskap
til sjøområdet og ressursene
er i utgangspunktet kompli-
sert. Strandeierne har etter
norsk rett eiendomsrett til
en del av sjøarealet - ut til
marbakken eller to meters
djup. I tillegg har de enerett
til laksefiske med faststående
redskap og vern for tilkomst
til stranda giennom den
såkalte .strandretteno, sier
Nordtveit. Og han forteller om
andre eneretter.

Plassering av anlegg
I 1988 fastslo Højresterett
at strandeierne ikke hadde
enerett til plassering av
oppdrettsanlegg utenfor sitt
land, om det ligger utenfor
eiendomsgrensa og ikke
griper direkte inn i påregne-
lig utnytting av strandeieren
sine eneretter.

Dermed ble det sett som

-æ

- Et bra forslag

fritt å etablere oppdrettsan-
legg om en er et stykke fra
land - og lokale interesser har
Iiten innvirkning. Tilgangen
til lokalitetene blir styrt
gjennom konsesjonssystemet
etter oppdrettsloven, med
andre ord slik at Staten avgjør
dette.

- I et større perspektiv kan
vi hei si at private lokale eiere
har mistet rettigheter og at
staten har fått anledning til
mer fritt å gi konsesjon til den
en mener kan drive virksom-
heten best, sier Nordtveit.

- lkke til hinder
Han mener at gjennom
plansystemet kan kommu-
nene i alle tilfeller et stykke
på vei styre arealbruken ut til
grunnlinjene.

-Jegkanvanskelig se at man-
glende avklaring avhvem som
..eier,' havområdene utenfor
det som er privat eiendomsrett,
skulle være til hinder for ålage
en strategi for vekst innen hav-
bruk. Området er eierløst, men
plan- og konsesjonssystemet gir
anledning til styring. Det er nå
også etablert system med en
viss betaling for konsesjoner,
slik at ressursene ikke lenger
blir gitt bort helt gratis, sier
professoren.
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lngen hindring for vekst

fnenn har et ansvar for å forvalte? Det er professor Bjørn Hersoug ved Norges fiskerihøgskole som stiller
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En rettighet gitt på ubegrenset t¡d
KONSESJON: - Det er nærmest
utenkelig at oppdrettsselska-
pene skulle kunne miste eien-
domsretten til allerede tildelte
konsesjoner - med mindre det
er snakk om gjentatte eller grove
lovbrudd.

Det sier advokat Tom Stemre
i Advokatfirmaet Stemre i

Bergen til lntraFish. Han kjenner
laksenæringa godt gjennom et
par tiår. En ny debatt er på trap-
pene. I fjor ble det avsagt en dom

som slo fast at fiskekonsesjoner
ikke er evige. Enkelte mener at
laksekonsesjoner heller ikke
burde være det og viser blant
annet til hjemfallsordningen for
vannkraftproduksjon.

Eie eller leie blir ett tema når
lakseoppdretternes største
bransjeorganisasjon Fiskeri- og
havbruksnæringens landsfore-
ning (FHL) skal diskutere den
kommende stortingsmelding om
havbruk.
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