
EIERSKAP: Hva vi vii med norsk oppdrettsna:ring, og hvordan vi vii forvalte de sj0omradene som vi som nordmenn har et ansvar for a forvalte? Det er professor Bj0rn Hersoug ved Norges fiskerih0gskole som stiller 
sp0rsmalet. ILL.FOTO 

AREALKONFLIKT 
- F0r Norge utvikler en
strategi for vekst innen
oppdrett, ma vi avklare
hvem som virkelig eier
sj0arealene, sier pro
fessor Bj0rn Hersoug.

Bent-Are Jensen 

Bod0 

Han er spesialist i fiskerifor
valtning ved Norges fiskeri
h0gskole ved Universitetet i 
Tromso. Han har jobbet som 
forsker i inn- og utland siden 
1980, hovedsakelig med fiskeri
og oppdrettsforvaltning. 

Han viser til myndighetenes 
plan om a seksdoble produk
sjonen av norsk oppdrettslaks 
innen ar 2050. 

- Ska! vi klare det, ma vi ha
en strate i for s·0arealene vare, 
og en strateg1en ar v1 1 e i 

dag, sier han til 
IntraFish. 

Professoren 
karakteriserer 
et nylig inn
spill fra den 
sakalte Seni
ortanken som Bj0rn 
bade spenstig Hersoug 
og interessant. 
Det er en tenketank bestaende 
av veteraner innen norsk hav
bruk. Ett forslag er at kom
munene ska! leie ut sj0arealer 
ti! oppdrettsselskaper og slik 
sikre kommunekassen st0rre 
inntekter. 

Hvem eier havet? 

- Men kommunene eier ikke
sj0arealene. De har bare� 
a forvalte dem ut til grunnlinja 
{1luss ei nautisk mil. Sa har sta
ten rett hi a torvalte sj0arealene 
ut til 200-mila. Staten har tatt 
eierskap ti! mineralrettigheter 
under havbunnen, men det er 
enna ikke skikkelig juridisk 
klarlagt hvem som eier selve 
sj0arealene over havbunnen. 
Det bor vi fa en skikkelig juri-

disk avklaring pa. Da blir det 
enklere a lage strategier for a 
utnytte arealene, sier Hersoug. 

Stsvsuging av kysten 
NRK meldt nylig at det ikke 
fins systemer eller ordninger 
i Norge som kan hindre utlen
dinger fra a stovsuge kysten for 
laksekonsesjoner. 

- I den grad en slik kritikk
kommer fra oppdrettsnreringa, 
synliggj0r den en fantastisk 
dobbeltmoral eller asymme
tri. Man ju bier jo hver gang et 
norsk selskap kj0per pa Frer0y
ene, i Skottland, Canada eller 
Chile, sier ban. 

I dag eier norske selskaper 
rundt 80 present av oppdretts
nreringen i Canada og Skott
land, avhengig av om man 
definerer Marine Har vest 
som norsk eller ikke. To av de 
st0rste havbrukerne i Chile er 
likeledes regnet som norske. 

- Men hver gang et uten
landsk selskap kj0per i Norge, 
blir det et svare styr. Jeg husker 
for snart 15 ar siden da ned
erlandske Nutreco kj0pte den 

,. 

, , I den grad en slik 
kritikk kommer fra 
oppdrettsnreringa, 
synliggjer den en fan
tastisk dobbeltmoral 
eller asymmetri. Man 
jubler jo hver gang et 
norsk selskap kjeper pa 
Frereyene, i Skottland, 
Canada eller Chile 

norske oppdretteren Hydro 
Seafood. Det ble ]even, sier han. 

lkke spedalsk 
Likevel avviser ikke professo
ren problemstillingen. 

I tradisjonell norsk fiskeri
nrering ma _eierne av fart0yer 
enten vrere nordmenn eller nor
ske selskaper. Utlendinger kan 
ikke eie mer eon � prosent i et
norsk fiskefart0y. rsaken er at 
norske myndigheter hittil har 
0nsket a holde fiskerettighetene 

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

-Det er et superliberalistisk
land. Men utenlandske selska
per far 1kke lov til a eie mer 
enn 4o present av kvoteret
!i_ghetene. Sp0rsmalct er om 
vi 1Rke burde ha tilsvarende 
bestemmelser nar det gjelder 
offentlige tillatelser til a drive 
med akvakultur i Norge. Den 
debatten er n0dvendig a ta. 

Kineser pa shopping 
I Troms0-avisen Nordlys raser 
en debatt etter at en kinesisk 
milliardrer, Huang Nubo, ska! 
ha kj0pt et omrade pa 1.000 mal 
land i Lyngen i Troms. 

-Jeg er ikke mer redd kinese
re enn kyprioter, sier Hersoug. 
Han viser ti1 at bare seks av 
de 20 st0rste eierne i Marine 
Harvest er norske. St0rste eier 
John Fredriksen er kypriot. De 
and re er fond fra USA, Storbri
tannia, Tyskland, Sverige og 
Tsjekkia. - Jeg er skeptisk ti! 
a hype opp den kinesiske fare. 
Milliardreren Nubo fors0ker a 

kj0pe en stor privat eiendom pa 
Svalbard. Islendingenc nektet 
han et tilsvarende kjop dcr. Men 
det gjensta.r a se om kinesere 
er verre eiere enn amerikanere 
og andre. Jeg tror ikke vi skal 
se enhver kinesisk investering 
som Jedd i kommuni::;Lpart!ets 
strategi for a ta over stadig 
st0rre 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 ti! a reise en
viktig debatt nar ban advarer 
mot utenlandske oppkj0p i Nor· 
ge, men den b0r ikke konsentre
res om Kina og trusselen om 
kinesisk eierskap alene. Sp0rs· 
ma.let er hva vi vii med norsk 
oppdrettsnrering og hvordan vi 
vil forvalte de sj0omradene som 
vi som nordmenn bar et ansvar 
for a forvalte, sier Hersoug. 
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