
 

 

 

Til Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Oslo, 21. september 2016 

 

Høringssvar vedrørende forslag til regelverk for å implementere nytt system for 

kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett.  

Nettverket for kyst- og fjordkommuner (NFKK) og Sjømat Norge (SN) viser til høringsbrev av 24. 

juni og oversender med dette felles kommentarer til høringsnotatet om fremtidig 

kapasitetsjustering for oppdrett av laksefisk.  

NFKK representerer 59 av kommunene hvor SN sine medlemmer har sin produksjon av laks og 

ørret. Organisasjonene har derfor en gjensidig interesse av at det legges til rette for en 

«Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett». Organisasjonene 

er enig i at en vekst må være miljømessig bærekraftig, men ønsker i fellesskap uttrykke en 

bekymring for at det foreslåtte systemet vil kunne ha en negativ effekt for utviklingen av både 

kystsamfunn og næringsliv. Det vil si at systemet ikke er sosialt og økonomisk bærekraftig.  

Norge er, og vil i mange år fremover, være avhengig av oljenæringen. Men det er en bred politisk 

enighet om å utvikle andre næringer hvor Norge har et konkurransefortrinn. Landets store 

fortrinn er nettopp våre kyst- og havområder. Norge som nasjon bør derfor legge til å rette for 

kystbaserte næringer og styrke de lokale kystsamfunnene. Kystsamfunnene vil være en 

forutsetning for å etablere og videreutvikle de marine næringene, og synliggjør den gjensidige 

avhengigheten som er mellom næringsliv og kommune. Havbruk spesielt har et stort potensiale 

til å ytterligere øke sin verdiskapning gjennom effektiv produksjon av sunn sjømat. Næringen er 

også en forutsetning for etablering og drift av lokalt forankrede leverandør-, teknologi- og 

servicenæringer, som betyr stadig med for den lokale og nasjonale verdiskapningen.  

NFKK og SN registrerer at eksterne analyser av forventningene til det foreslåtte systemet er at 

det vil bli en svært begrenset vekst. Dette vil ha en rekke negative konsekvenser: 

- Potensialet for en videreutvikling av havbruksnæringen vil ikke bli utløst, og lokalt og 

nasjonalt mister en mulighet for økt verdiskapning og sysselsetning.  

- Manglende vekst har allerede/ og vil også i fremtiden gi en superprofitt i 

produksjonsleddet. Dette vil være et incitament for etablering av mindre miljøvennlige 

produksjonsformer av laks og ørret nærmere markedet, og en stadig større andel av 

produksjon vil foregå i andre nasjoner enn Norge.  



- Teknologi- og servicebedriftene utsettes for en stor risiko hvis en ikke får vekst i 

havbruksnæringen. Disse bedriftene er i minst like stor grad som havbruksbedriftene 

avhengig av videreutvikling og vekst for å kunne levere flere gode og etterspurte 

produkter og tjenester. Denne delen av næringen trenger forutsigbarhet for å ha muskler 

til å utvikle nye produkter som vil bidra med bærekraftige løsninger. 

- Manglende vekst vil medføre at det økonomiske bidraget kystkommunene er lovet 

gjennom Havbruksfondet vil bortfalle. Dette er uheldig med tanke på at disse midlene 

skulle bidra til å videreutvikle kystkommunene, og gjøre disse enda mer attraktive for 

den arbeidskraft som næringen er avhengig av.  

 

NFKK og SN er sammen svært bekymret for konsekvensene av innføringen av det foreslåtte 

systemet. Organisasjonene kan ikke se at forslaget er tilstrekkelig konsekvensutredet. NFKK og 

SN ser at Regelrådet deler vår bekymring vedr. manglende forståelse av hvilken betydning 

innføring av dette systemet vil ha: "Regelrådet antar at NFDs forslag til nytt system for 

kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett må kunne forventes å ha vesentlige virkninger for 

aktørene innen denne oppdrettsnæringen. Videre er næringen viktig for norsk økonomi. Dette 

burde tilsi at en full samfunnsøkonomisk analyse ville vært et rimelig nivå for utredningen."  

Nettverket for fjord- og kystkommunene og Sjømat Norge viser ellers til sine egne høringssvar.  
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