
AP-politiker Ingrid Heggø

5-prosenten gir små inntekter til
kommunene
Arbeiderpartiet og NFKK er skuffet – men ikke overrasket – over at godt under 10
prosent av tillatelsene benyttet muligheten til å kjøpe 5 prosent kapasitetsvekst
(mot strengere lusevilkår).

av Anders Furuset

Torsdag ble det kjent at totalt 63 tillatelser valgte å benytte muligheten til å kjøpe 5 prosent
økt MTB-grense.

- Det er skuffende. 63 tillatelser er skremmende lite, sier Ingrid Heggø til IntraFish. Hun er
stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson.

Samtidig er hun ikke overrasket over at det ble så få – det var i tråd med signaler næringen
selv hadde gitt, mener Heggø.

- Jeg mener at det er alvorlig at det ikke er noe vekst i norsk lakseproduksjon. Nå har den
stått i ro i flere år. Den eneste grunnen til at vi kan nå målet om femdobling av næringen, er
at prisen stiger. Men uten økte volumer bidrar vi verken til å fø flere eller å skape flere
arbeidsplasser, sier hun.

Samtidig bemerker Heggø at den lave interessen for å kjøpe ekstra vekst, viser hvor stor
utfordring lakselus er.

Vil se på havbruksfondet 
Heggø sier også at den labre interessen for kapasitetsøkningen, gir lave inntekter til
havbruksfondet og kommunene. Hun har nå kalt stortingsrepresentantene som var med på
«havbruksforliket» til et møte om havbruksfondet.

- Vi må se på hvordan intensjonene bak havbruksfondet – stabile inntekter til kommunene
– blir oppfylt. Fondet skulle gi stabile inntekter for kommunene, blant annet slik at de
skulle få insitamenter for å legge til rette for nytt areal. Slik det er nå, får de ikke særlig nye
inntekter, sier Heggø.
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Hun er samtidig tydelig på at Arbeiderpartiet forholdes seg til forliket de var med på å
inngå.

Kystkommuner skuffet 
Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK) er skuffet over resultatet fra MTB-salget.

- Det er dessverre skuffende få konsesjoner som er solgt i denne satsingen. NFKK hadde
forhåpninger om en større interesse, men har forståelse for at dette var krevende for
næringen. Strenge krav var nok årsaken, sier Ruth Grethe Østebøvik Eriksen (FrP) til
IntraFish. Hun er nestleder i NFKK-styret, og varaordfører i Sveio kommune.

Eriksen bemerker også at dette heller ikke gir de ventete inntektene til havbruksfondet.

NFKK har 65 kommuner som medlemmer.


