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– Det blir gode tider så langt øyet kan se, sier Alsaker. 
 
Tidligere i år underskrev han en pressemelding om de økonomiske 
resultatene med et smilefjes og fire dollartegn. 
 
– I år kommer det til å bli vanskelig å få utgiftene til å strekke til, 
smiler Alsaker på hovedkvarteret, der veggene er (lakse)rosa, 
dørhåndtakene utskårne trelakser og til og med skapdørene på do 
har laksefasong. 

Muligheter og goder for oss alle, eller for de få? 



«Store formuer og inntekter basert på 
oppdrettslaks avslører også baksiden av 
havbrukseventyret. Lakseformuene er tuftet 
på at oppdretterne har betalt svært lite for å 
bruke av samfunnets fellesressurser. Rikelig 
tilgang på sjøvann og plass har gjort det 
mulig å bli rik på laks. Oppdrettsmerdene 
ligger i fjorder og langs holmer, øyer og 
skjær. De bruker plass, men dette er plass 
som oppdretterne ikke har betalt mye for, og 
pengene har ikke gått til kommunene der 
merdene ligger.» 

«Når noen blir ufattelig rike av å 
låne samfunnets fellesressurser, 
er det ikke mer enn rett og 
rimelig at litt av rikdommen 
tilfaller fellesskapet.» 

Muligheter og goder for oss alle, eller for de få? 



Uansett:  
Vi – NFKK - vil utvikle fiskerbondens arv,  

vi vil ha bærekraftig vekst, men også ta del i verdiskapingen,  
uten å bli beskyldt for doping 



Nå er vi spent på hva regjeringa og fiskeriministeren vil,  
under tittelen: 
 
Fremtiden for havnasjonen Norge, norsk havbruksnæring 
og kommunenes rolle og deltakelse 
 
 





Utbetaling av kommunenes andel av vederlag 
for grønne løyve  

Hva vet vi så langt: Hvem har fått? 



Kommune Vederlag Medlem NFKK 

Saltdal 666.667 Nei 

Flekkefjord 7.500.000 Nei 

Fauske  666.667 Nei 

Bodø 666.667 Nei 

Hva vet vi så langt, om vederlag fra «5%-runden»: 
Hvem får og hvor mye? 



Tilbod om kapasitetsauke for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure 

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbod om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav, jamfør forskrift 
om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015. 
Oppdrettarar som ønskjer å utvide produksjon må søkje innan 1. september i år. 

Tilbodet gjeld høve til å auke maksimalt tillaten biomasse (MTB) for løyve til matfisk av 
laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn med 5 % av noverande MTB mot vederlag. 

Kapasitetsauken vert gitt mot vesentleg strengare miljøkrav når det gjeld lakselus. Krava inneber at det ikkje skal vere fleire enn 0,2 vaksne holus av lakselus i gjennomsnitt 
per fisk på dei lokalitetane der løyve med utvida kapasitet vert nytta. Grensa på 0,2 lus skal haldast ved bruk av maksimalt to medikamentelle behandlingar mot lakselus 
per produksjonssyklus. Kapasitetsauken vert gitt per løyve, mens dei strengare miljøkrava gjeld på alle lokalitetar som er knytt til løyve som har fått auka MTB etter denne 
forskrifta. Krava gjeld fram til lokaliteten blir lagd brakk etter avslutta produksjonssyklus, sjølv om løyve som har fått auka MTB etter denne forskrifta ikkje lenger er knytt til 
lokaliteten. Nærare informasjon finn du under. 

Søknadane om kapasitetsauke blir behandla av fylkeskommunen i det fylket løyvet høyrer heime. Tilbodet om auka MTB er ikkje ei 
ordning med eit avgrensa tal tildelingar. Søknadane vil difor bli behandla fortløpande etter mottak. Dersom søknaden oppfyller 
forskriftskrava, fattar fylkeskommunen positivt vedtak. 
Innehavar av løyve gjev melding til fylkeskommunen der løyvet høyrer heime to veker før utvidinga av løyvet er ønskt teke i bruk, men 
ikkje seinare enn 1. desember 2016 
 

Muligheten for næringen og kommunene? 
851 av 974 mulige har søkt, men 
hva er status? Sannsynlig utfall? 

Uansett; Dobbel straff for kommuner som ikke får vekst 

«Kommunenes andel tilfaller de kommunene der tillatelsene som får økt kapasitet er lokalisert.» 
Hva betyr det? 
…i den kommunen konsesjon opprinnelig ble utstedt, eller der den driftes på en helt bestemt dato? 



Bare smuler til rettferdig fordeling – 50 mill? 



       Dersom havbruksfondets  
       bestemmelser blir brukt 

Kommune 
 VTB og 1 ny konsesjon, 
50 mill til fordeling  

Vederlag for 5% vekst 
+ VTB =  475 til 
fordeling 

Alta                  1 014 135                 9 634 285  
Aukra                     141 074                 1 340 200  
Aure                     333 447                 3 167 744  
Austevoll                     874 722                 8 309 862  
Averøy                     269 322                 2 558 563  
Bindal                     412 040                 3 914 382  
Bjugn                     205 198                 1 949 381  
Bremanger                     359 097                 3 411 417  
Brønnøy                     384 746                 3 655 090  
Bømlo                     698 627                 6 636 956  
Båtsfjord                        59 192                     562 321  
Dønna                     333 447                 3 167 744  
Fedje                        51 300                     487 345  
Finnøy                      982 501                 9 333 756  
Fitjar                     256 826                 2 439 851  
Flatanger                     837 234                 7 953 725  
Flora                     615 594                 5 848 144  
Fosnes                     205 198                 1 949 381  
Frøya                  2 141 754               20 346 666  
Gratangen                     154 885                 1 471 408  
Gulen                     694 188                 6 594 782  
Halsa                     410 396                 3 898 762  
Hammerfest                     587 971                 5 585 727  
Hemne                     307 797                 2 924 072  
Herøy i N                     311 414                 2 958 436  
Hitra                  1 406 461               13 361 384  
Hjelmeland                     228 875                 2 174 310  
Karlsøy                     488 332                 4 639 152  
Kristiansund                     272 002                 2 584 023  
Kvalsund                      396 585                 3 767 554  

Kvam                     344 134                 3 269 275  
Kvinnherad                      906 702                 8 613 672  
Leka                     474 520                 4 507 944  
Loppa                     560 332                 5 323 154  
Lurøy                     420 261                 3 992 483  
Lyngen                        88 788                     843 482  
Midsund                     282 147                 2 680 399  
Måsøy                     258 454                 2 455 314  
Nordkapp                     209 802                 1 993 117  
Nærøy                  1 474 861               14 011 177  
Osen                     307 797                 2 924 072  
Roan                     294 972                 2 802 235  
Rødøy                     620 527                 5 895 004  
Salangen                     147 979                 1 405 804  
Sandøy                        76 949                     731 018  
Smøla                     957 262                 9 093 988  
Snillfjord                     461 696                 4 386 108  
Sortland                     294 972                 2 802 235  
Steigen                     675 772                 6 419 837  
Sveio                     317 169                 3 013 106  
Sømna                     218 023                 2 071 218  
Træna                        84 841                     805 994  
Tvedestrand                                 -                                  -    
Tysnes                     588 958                 5 595 099  
Vega                     150 939                 1 433 920  
Vevelstad                     192 373                 1 827 545  
Vikna                     949 041                 9 015 888  
Vågsøy                     256 498                 2 436 726  
Ørland                                 -                                  -    
Øygarden                     410 396                 3 898 762  
Åfjord                     448 871                 4 264 271  

Eller er det mulig å få til rettferdighet, og 
Ikke «lotto-spillet» a la «…tilfaller de kommunene der tillatelsene er lokalisert» 



Laksetildelingsforskriften: 
 
§ 23b.Særskilte tildelingsvilkår for tillatelse til utvikling  
Søker kan få tildelt tillatelse til akvakultur av matfisk til prosjekter som kan bidra til å utvikle teknologi og som innebærer betydelig innovasjon 
og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for at ny kunnskap, eksisterende kunnskap fra forskning eller praktisk erfaring kan 
brukes til å utvikle teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, blant 
annet ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. 
Utviklingsarbeidet skal skille seg vesentlig fra tidligere kunnskap og teknologi på akvakulturområdet som er i alminnelig kommersiell bruk og 
kan ikke bare være en naturlig videreføring av det som er benyttet tidligere. 
Søker skal dokumentere hvordan virksomheten vil ivareta den faglige kompetansen som er nødvendig for å oppfylle formålene i § 1 og § 22, 
herunder kompetansekrav gitt i forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakultur § 6. Prosjektet må inneha relevant faglig kompetanse for å 
gjennomføre prosjektet. 
Utviklingsprosjektet skal dokumenteres på en metodisk forsvarlig måte. Kunnskapen skal deles slik at den kommer hele næringen til gode. 
Ved tildeling av tillatelse skal det fastsettes, etter dialog med søker, hvordan innehaver av tillatelsen skal rapportere til Fiskeridirektoratet om 
fremdriften i utviklingsprosjektet. Det skal fastsettes målkriterier for når prosjektet anses gjennomført. 
Det skal fastsettes en varighet for tillatelsen. Ved vurdering av varighet av tillatelsen, skal tidsperspektivet for utviklingsaktiviteten tillegges 
vekt. 
Fiskeridirektoratet kan ut fra behovet som den enkelte søknad reiser innhente råd og vurderinger fra kompetente rådgiver med egnet 
spesialkompetanse. 

Utviklingstillatelser 
 

268 har søkt – p.t. 8 innvilget – 25 avslått 
 

Ant. søknader utgjør 25% vekst, uten vederlag… 





Blå åker – grønt skifte: 
Hvordan få fart på utviklingen i sjømatsektoren? 
Det havet gir oss må vi forvalte på best mulig måte slik at vi får 
mat på bordet og tjener penger i dag og i fremtiden. Derfor må 
vi stadig utvikle nye løsninger som gir maksimalt utbytte. Dette 
kan bare oppnås når forskning, næring og forvaltning jobber 
sammen 

Fiskeridirektoratets årlige fagkonferanse 27. 
september i Oslo 

Regnes vi med – blir vi invitert? 
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