Cermaq er blant selskapene som ikke kjøpte økt MTBgrense
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Prisen er ikke det avgjørende for å
takke nei
Strengere lusekrav, og ikke prisen på 1 millioner kroner, er hovedgrunnene til at
de ﬂeste avsto fra 5-prosent-økningen. De som har takket ja, viser til lavt
lusepåslag på de aktuelle lokalitetene.
av Anders Furuset and Bent-Are Jensen

Torsdag ble det kjent at det blir kjøpt MTB-økning på totalt 63 av landets nær 1.000
matﬁsktillatelser. Av de 63 tillatelsene, ligger hele 42 av dem i Troms og Finnmark, mens 15
ligger i Vest-Agder. De resterende er i Nordland.
Salmar og Lerøy Aurora valgte begge å kjøpe for tillatelser i Finnmark (og 6 tillatelser i
Troms for Lerøy Aurora).
Lerøy Aurora skriver i en pressemelding at grensen på 0,2 kjønnsmodne lus gjør at de i
praksis må planlegge at det ikke skal være kjønnsmoden lus på lokalitetene i det heletatt.
«Lerøy Aurora har identiﬁsert lokaliteter som har naturlige forutsetninger for å unngå
smitte av lus fra andre anlegg, i liten grad er utsatt for smitte fra villaks og effektivt kan
fjerne eventuelle lus som påføres fra villaks eller med havstrømmene», skriver selskapet i
meldingen.
Salmar Nord skriver i en pressemelding at den nye ordningen vil bli benyttet på «lokaliteter
som i svært liten grad er utsatt for lusepåslag, samtidig som Salmar legger ned store
ressurser og arbeid i å håndtere utfordringene med lakselus innenfor alle sine
produksjonsområder».
Både Salmar og Lerøy Aurora poengterer dessuten at 80 prosent av vederlaget de betaler (1
millioner kroner per tillatelse) går til kommunene via havbruksfondet.
Strafferegime, økt behandling mot lus
Cermaq, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon (NRS) har også produksjon i Finnmark,
men har valgt å avstå fra tilbudet.

«Vår vurdering er at den lave lusegrensen som ligger inne i forutsetningene for økningen
vil medføre økt behandling mot lus, noe som vil påvirke ﬁskehelse og ﬁskevelferd, og
redusere potensialet for å nyttiggjøre seg av veksten. I tillegg mener vi at strafferegimet ved
eventuelle brudd ikke står i forhold til kravene som stilles til veksten», skriver Cermaq via
sin kommunikasjonsavdeling i en e-post til IntraFish.
Har uutnyttet potensial
NRS viser til at de har stor uutnyttet kapasitet fra før, og at de derfor har rom til å øke
produksjonen uten å kjøpe ytterligere kapasitet.
- Men med dagens laksepris er vel 1 millioner kroner for 5 prosent økt kapasitet veldig rimelig?
- Jada, men vi valgte å ikke benytte oss av dette. En må se det i sammenheng med de
strenge kriteriene som følge med, sier ﬁnansdirektør Ola Loe til IntraFish.
Han viser også til at det er signaler om grønt lys på områdene de opererer i, og at de
dermed kan få 6 prosent vekst fra 1. oktober.
NRS har 10 tillatelse i Troms og 19 i Finnmark.
Grieg Seafood har ikke kjøpt vekst for en eneste av sine tillatelser gjennom ordningen. I
Norge har de virksomhet i Finnmark og Rogaland.
- Hvorfor vil dere ikke vokse?
- Punkt én er lusenivåene. Man har ennå ikke funnet en endelig løsning på luseproblemet.
Da blir risikoen for høy. Kravene for å få innvilget 5 prosent vekst, er for strenge, og ikke
minst med tanke på strafferegimet, hvis man er uheldige og bryter grensen for maks antall
lus i snitt per ﬁsk. Vi har fortsatt en del å gå på. Så vi skal utnytte det potensialet vi har
først, før vi prøver å vokse videre, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.
IntraFish får tak i han på mobil i British Colombia i Canada. Tidsforskjellen er ni timer -sju på morgenen i BC og ﬁre på ettermiddagen i Norge.

