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Tanker om veien mot havbrukets «Horisont 2050»

Kapitel 1 Introduksjon
Seniortanken er en relativt ny gruppering innen norsk havbruksindustri, stiftet i 2013. Ambisjonen er å utvikle en
tenketank bestående av folk som har arbeidet en god del år i næringen og som liker å være sammen å diskutere
sentrale spørsmål i bransjen, lytte og lære og ikke minst ha glede av å utveksle gode og dårlige historier fra sitt
yrkesliv.
P.t. har Seniortanken målsatt å sette fokus på en del viktige problemstillinger som angår
et mulig nytt, modernisert havbrukssystem i Norge. Inkludert i bevisstgjøringen av
næringens utøvere i disse spørsmål, så er målsettingen å påvirke utformingen av evt.
endringer i dagens system.
Seniortanken er ikke i konkurranse med næringens organisasjoner (FHL, NSL),
men må sees på som et supplement og et forum hvor kanskje debatten foregår noe
mer frimodig enn i organisasjonenes rammer. Stor eller liten bedrift, rød eller blå,
nord eller syd – Seniortankens takhøyde bestemmes ikke av slike faktorer. Derimot
er deltagernes ekte og dypfølte engasjement for havbruket den viktigste drivkraften.
Du holder nå i hånden en pamflett (eller studerer den via nettbrett!), et diskusjonshefte,
som vi har kalt «Horisont 2050». Målet med pamfletten er å gi et bidrag i en uforpliktende
debatt om et nytt konsesjonssystem i norsk oppdrett. Begrepet «konsesjonssystem» er i denne
sammenheng utvidet fordi vi berører problemstillinger som går vel så mye på driftssystem som på tillatelse til
drift. Vi har til og med foreslått å avvikle bruken av begrepet konsesjon.
Vi har i 1. kvartal 2014 bedt et antall aktører om å besvare en del spørsmål (se spørreskjema vedlagt). I tillegg
er spørreskjemaet supplert med samtaler og intervjuer. Vårt eget engasjement i næringen er også selvfølgelig
reflektert i ulike deler i denne pamfletten.
Til sammen sitter vi igjen med et godt inntrykk av bransjefolks oppfatninger om viktige spørsmål. Ikke statistisk
signifikante oppfatninger og svar, men spørsmålsrunden er såpass omfattende at vi drister oss til å mene at vi
presenterer inntrykk og meninger som det er verdt å studere, og ikke minst tenke på videre i debatten.
Seniortanken vil med denne pamflett bruke Ibsens kjente ord til sine: «Jeg spørger heldst, mit Kald er ej at svare.»
Seniortanken legger vekt på at vi ikke skal bli oppfattet som en konkluderende forsamling. Vi formidler en
rekke svar og oppfatninger og legger til rette for meningsutveksling. Konklusjoner på pro & cons, dilemmaer og
vanskelige avveininger skal gjøres andre steder. Som ubundne fritenkere håper vi at dette bidraget vil inkluderes
i referansegrunnlaget for utformingen av ny norsk havbrukspolitikk. Perspektivet om næringspotensialet i
«Horisont 2050» er en ny gavepakke til lille Norge. Men realiseringen av potensialet krever minimum en revisjon
av dagens politikk. Noen mener at minimum er for lite og foreslår mye mer radikale løsninger.

Vi vil få takke for alle som har tatt seg tid til å gi oss tilbakemeldinger på våre spørsmål.
På vegne av Seniortanken, 13.mai, 2014
Lars Liabø, Kristiansund og Jostein Albert Refsnes, Røa

Foto: Marten Bril
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Kapitel 2 Horisont 2050 og bakgrunnsteppet
For deg som følger med i timen så vet du at mange miljøer i
Norge i de siste årene har lansert visjoner om norsk havbruksindustris store potensial. Seniortankens base camp finner du
her. Vi vet at klatringen oppover på en industriutviklingskurve
(S-kurven) krever ulike strategier på de ulike utviklingstrinn.
Fortsatt befinner vi oss i en tidlig vekstfase ihht. utredningene.
Men det er på høy tid å gå gjennom spillereglene.
Perspektivet i denne utredning har vi kalt «Horisont 2050».
Begrepet reflekterer de mange fremtidsstudiene av havbruket
som vi i de senere år har fått. Vi nevner «HAV 21 – FoU strategi for en havnasjon av format», FHLs to siste fremtidsstudier Sjømat 2025, og kanskje den mest omtalte, «Verdiskaping
basert på produktive hav i 2050» fra en arbeidsgruppe (SINTEF) oppnevnt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.
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Alle studiene uten unntak konkluderer med at Norge i sitt
havbruk har et betydelig utviklingspotensial. Hvorvidt horisonten lyser opp med 6 millioner tonn (ca. 6 ganger dagens
norske produksjon av rød fisk) eller 3 millioner tonn er ikke
avgjørende i denne omgang. Alle fremtidsscenariene varsler
formidabel vekst. Dersom vi vil og dersom vi kan.
I denne pamfletten har vi referert til hva drevne havbruksfolk
mener om dagens konsesjonssystem. Om ikke annet så i ett
spørsmål, nemlig forenkling og effektivisering av forvaltningen, er det utvetydig enighet om at her er det mye å gjøre!
Når det gjelder valg av forvaltningsmodell (konsesjonssystem
eller alternativer), så forteller svarene ikke overraskende at det
om dette sentrale spørsmål, p.t. hersker ulike oppfatninger.
Generelt kan vi si at det går tydelig frem at det er behov for
en kritisk gjennomgang av mange gamle ordninger for norsk
havbruksindustri. Seniortanken legger derfor til grunn at det
ikke er bortkastet for noen, hverken selskaper, organisasjoner, politiske partier og myndigheter å drøfte grundig hvordan
Norge kan og bør realisere dette næringspotensial, et potensial
som altså kan realiseres i en dimensjon som er sammenlignbar
med de aller største Europeiske industrier.
Det er en lang rekke av viktige (og vanskelige) forutsetninger
som til sammen skal bidra til at en vekstpolitikk er gjennomførbar. I denne omgang konsentrerer Seniortanken seg om systemet for tillatelse for å drive med oppdrett i sjø. Bakteppet
til dette systemet er næringens kompliserte lovverk, utallige
paragrafer og forordninger, omfanget av tilsynsmyndigheter
og kanskje det aller viktigste, de biologiske utfordringer som
oppdrett i sjø gir oss.

Men nyvinning innen teknologi og biovitenskap vil fortsette
å komme og i løpet av årene frem mot 2050 endre dagens oppdrett. Fjordoppdrett kan bli avløst om ikke med «off-shore oppdrett», så med produksjonsløsninger plassert «lenger ut mot
storhavet». Derfor må vi være forberedte på å endre spillereglene underveis og sikkert allmenngjøre deler av regelverket
slik at det ligner på annen storindustri. En slik endringsstrategi vil begrense byråkratiet og kreve færre spesialregler fordi
havbruksindustrien i sine karakteristika er forandret fra å være
sær og spesial til å ligne på moderne industrivirksomhet i andre bransjer. Det avgjørende for selskapene og kapitalen er at
endringene ikke kommer i rykk og napp, men er forutsigbare.
Rene fjorder og hav er en naturressurs av meget stor verdi for
et land som Norge. Vi ser klare tendenser til at konkurransen i
bruken av landets kystareal skjerpes. I løpet mot Horisont 2050
er det mange deltagere. Det er behov for en kritisk gjennomgang av hvilken bruksprioritering vi skal gi denne naturressursen. Norges naturgitte fordel i konkurranse med andre land
kan etter hvert svinne dersom vi båndlegger eller forurenser
våre kystareal slik at havbruksveksten stopper opp. Vi kan
ikke hindre eksport av havbruksteknologi og kunnskap. Men
mens det skjer må vi arbeide med en bevisst strategi som sikrer
Norge fortsatt internasjonalt lederskap innen havbruk.
Miljøkravene i havbruket som i landbruket er i en moderne
verden dominerende. Bærekraftige løsninger vil være helt avgjørende for veksttakten. Vi kan med stor autoritet slå fast at
om dette er det ingen uenighet i norsk havbruksbransje. Vi har
derfor i denne utredningen forutsatt at vi skal gå mot «Horisont 2050» med gode miljøløsninger underveis. Men vi minner
om at vi må utvikle vitenskap, innovasjon og teknologimiljøer
som skal gi oss de beste løsningene og som skal gjøre stor vekst
mulig og akseptabel. Antakelig bør anvendelse av «føre var
prinsippet» gjøres med varsomhet og klokskap og ikke som et
miljøpolitisk kampmiddel.
Innspillene som vi har fått fra bransjen i dette arbeidet peker
klart på behovet for å revidere dagens havbrukspolitikk. Noen
kaller det justeringer, andre er mer radikale i sine forslag. Målet
for alle er å skape en ny norsk stor kjerneindustri som produserer sjømat basert på dyrking av den blå åker. Sjømaten skal
produseres i et omfang som skal mette langt flere enn norske
konsumenter. Internasjonal konkurransekraft er en forutsetning for en global tilbyder av næringsrik mat.

Vi skal ikke gå god for påstanden om at norsk oppdrettsindustri er den mest regulerte av alle industrier her i landet. Mange
mener det. Men vi vil kun peke på at biologisk matindustri i
norske fjorder er i sin natur en kjempeutfordring. Industrien
har utviklet seg med rekordfart over vel 40 år, og regelverket
har hatt sin fulle hyre med å henge på. Vitenskapen også for
den saks skyld.
Foto: Øystein ingvaldsen
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Kapitel 3 Norsk konsesjonshistorie – en kortversjon
Norsk laksenæring er en lang suksesshistorie, fra de spede
forsøk på -50 og- 60 tallet til det teknologiske kvantesprang da
en begynte å ta i bruk flytekrager (merder) på begynnelsen av
70 tallet.
”Grøntvedtmerden” viste seg å være ideell for oppforing av laksefisk, og det prinsipp den bygger på er fremdeles den bærende
teknologien ikke bare i norsk, men i all havbasert produksjon
av laksefisk.
Samtidig som Grøntvedtmerden ble tatt i bruk langs kysten var
det noen som så at lakseproduksjon kunne bli en stor næring
i Norge, og Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet
oppnevnte et eget utvalg, Lysøutvalget, til å utrede hvordan
den nye næringen skulle reguleres. Utvalget drøftet avgrensingskriterier for oppdrettstillatelser som areal, antall og volum.
Utvalget leverte en delinnstilling som resulterte i at det ble innført alminnelig konsesjonsplikt med hjemmel i midlertidig lov
av 8.6 1973 om bygging, innredning etablering og utvidelse av
anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk.
Dette medførte at alle som allerede hadde startet måtte registrere seg, og at en heretter måtte få konsesjon for å starte opp.
I 1971 og 1972 var lakseprisene svært høye, men da slaktekvantumet økte fra 146 tonn (!) i 1972 til 601 tonn i 1974 falt prisene
fra kr 60/kg (ca 400/kg dagens kroneverdi) til kr 13/kg (kr 70/kg
dagens kroneverdi) for sløyd pakket laks, da ble det, iht. Sivert
Grøntvedt, tap på alt de leverte fra hans selskap!
Etter at loven ble vedtatt fikk alle som søkte tildelt konsesjon.
Men da produksjonen begynte å øke, det ble slaktet 2137 tonn
laks og 1795 tonn ørret i 1977, ble det innført konsesjonsstopp,
noe aktørene selvsagt støttet fullt opp om! De som var innenfor
måtte beskyttes! Samme år vedtok Norske Fiskeoppdretteres
Forening at en skulle etablere et eget salgslag under Råfiskloven. For pionerene var det hele tiden viktig å bevare den
gryende laksenæringen som en lokaleid kystnæring og holde
storkapitalen borte, Med mange små produsenter var det viktig
å bygge en samlende enhet mot markedet, noe som Fiskeoppdretternes Salgslag , FOS, ble. I 1978 da FOS ble etablert var
det registrert hele 443 anlegg.
I 1981 kom en oppdatering av den midlertidige loven fra 1973
og det ble åpnet for den første konsesjonsrunden, tildeling av
54 tillatelser, og videre i 1983 100 nye konsesjoner. Dette hele
tiden under sterke protester fra NFF.
I næringspolitikken ble det store skillelinjer mellom de som
ville regulere strengt og de som argumenterte for fri etablering.
Stikkordet var at storkapitalen måtte holdes borte fra næringen. I første omgang vant de som ville regulere og det medførte
at norske ”kapitalister” søkte ut for å etablere lakseproduksjon
i Island, Canada, USA, Tasmania, Skottland og Chile hvor det
ble drevet en helt annen reguleringspolitikk. Fremtidsforsker
Per Benterud skrev en artikkel i Adresseavisen i januar 1985
med overskriften: Fiskeoppdrett - en næring uten fremtid,
med henvisning til de norske reguleringene. Veksten ville komme i andre land spådde han.

Faktum er at absolutt alle de norske forsøk på å etablere seg i
”frie” land gikk dårlig!
En høyredominert regjering prøvde i 1986 å liberalisere oppdrettsloven, men sterke protester medførte at bare settefiskproduksjonen ble fritatt konsesjonsplikt. Samme år ble 150
nye matfiskkonsesjoner utdelt. Dette ga grunnlag for en kraftig
vekst i produksjonen.
I løpet av to år fra 1987 til 1989 økte slaktekvantum laks med
160 %, fra 48 000 tonn til 125 000 tonn wfe. Høsten 1989 ble
det vanskelig å få levert laks til FOS sine vedtatte minstepriser, og forslaget om en innfrysningsordning for å trekke laks
ut av ferskfiskmarkedet og dermed løfte prisene ble vedtatt og
godkjent av Fiskeridepartementet. Tanken var at på sikt ville
produksjonen gå ned og da ville man kunne selge unna frossenfisken. Dels var frossenfisk et eget marked.
Nye sykdommer, kaldtvannsvibriose, furunkulose og ILA
medførte høyt svinn. Uten disse plagene kunne produksjonen
blitt enda høyere. Sykdom medførte at mange gikk konkurs i
tillegg fikk FOS utfordringer med å selge unna frossenlaks til
priser som ga kostnadsdekning. FOS gikk konkurs, og selv om
staten bidro med 400 mill kroner til de som tapte penger på
konkursen, resulterte konkursen i en ekstra byrde for mange
produsenter.
På dette tidspunktet, i 1990 til 1992 var det nok en generell
holdning i Norge at laksenæringen måtte selv ordne opp og
regulere produksjonen. Denne holdningen ble understreket av
stadig oppslag i Dagsrevyen om syk fisk, bruk av antibiotika og
produsenter som ikke overholdt lovverket.
Næringslovsutvalget som ble nedsatt av statsminister Gro Harlem Brundtland foreslo for eksempel å avskaffe oppdrettsloven.
Oppdrett av fisk kunne ivaretas av øvrige vedtatte lover som
fiskehelseloven, miljølovene osv.
Dumpinganklagene fra USA og EU i begynnelsen av 1990 var
trolig også med på å gjøre næringen upopulær i vanlige folks
øyne. Dumpinganklager var noe helt nytt, og de fleste i Norge
var nok ikke klar over at dette var effektive usaklige proteksjonistiske våpen som ble hyppig brukt i USA og EU mot kostnadseffektive produsenter i Japan, Korea, Kina og andre fremvoksende industrinasjoner.
Oppdrettsloven ble ikke avskaffet, men i juni 1991 ble eierbegrensningene endret slik at det ble mulig å eie flere konsesjoner, dvs. at en åpnet for kapitalistene.
Dette ga grunnlaget for en omfattende strukturendring, pluss
at nye vaksiner reduserte svinnet fra 40% i 1992 til 20% og
skapte grunnlag for drift i stor skala i hele verdikjeden fra
smolt, matfisk, inntransport og slakting.
Gode priser ga vekst i slaktekvantumet, 1994 ble et år med god
inntjening, men utover i 1995 gikk prisene ned og under trusselen om nye dumpinganklager ble det først foretatt tvungen
sulting av fisken og fra 1.3. 1996 forkvoter.

5

Tanker om veien mot havbrukets «Horisont 2050»

Produsentene godtok forkvoteordningen, da det det ble vurdert
at en dumpingavgift ville bli mer skadelig.
Etter FOS konkursen var det mange produsenter som ga opp,
spesielt i Finnmark og Troms, og konsesjonen ble trukket inn
av Fiskeridirektoratet. I sør, og spesielt da en så at vaksinene
virket og risikoen dermed ble redusert ble optimismen større
og aktører begynte å kjøpe opp konsesjoner.

Fôrkvoteordningen ble f.o.m. 2005 avløst av nåværende MTB
(maksimal tillatt biomasse) system. Produksjonen kunne med
dette vokse fritt frem til de fleste nådde MTB taket i 2011, eventuelt 2012.

Konsesjonsordningen fikk sine tapere og vinnere. Taperne, de
som leverte inn konsesjonen eller solgte den i 1991 og 1992 for
en lav pris, vinnerne de som overtok eller kjøpte. Fra 1993 ble
det dannet et marked for konsesjoner, først i sør senere helt
nord til Finnmark. Konsesjonsprisene steg jevnt og målet for
kjøperne var å oppnå skalafordeler i verdikjedene fra smolt til
slakteri og dermed redusere kostnadene per kg produsert.

Strukturendringene fortsatte med stadige oppkjøp og stigende
konsesjonspriser. Til tross for dette ble siste tildeling av nye 65
konsesjoner i 2009 priset til beskjedne 3 mill. per stk. i Finnmark og 8 mill i resten av Norge.

I 1997 ble Pan Fish børsnotert senere på fulgte flere etter.

I 2012/13 ble det etter hvert klart at Chile hadde store utfordringer med å løfte sin produksjon pga. biologiske utfordringer.
Den samme erfaringen hadde produsenter i alle andre aktuelle
produksjonsland gjort. Gitt dagens teknologi og lusebehandling var det vanskelig å øke produksjonen uten store tap.

I 1999 foretok Fiskeridirektoratet en retildeling av konsesjoner
som ble levert inn rundt 1990.
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bygge opp nye administrasjonsstrukturer. I 2005/6 ble de kjøpt
av John Fredriksen som i 2006 også kjøpte Marine Harvest fra
Nutreco.

Bortsett fra 1995 tjente laksenæringen penger hvert år. 2000 ble
et gullår. Med økende inntjening kom et stadig sterkere fokus
på næringen fra miljø og villaksforsvarere. Formuer ble skapt
gjennom salg av konsesjoner, sentralisering av slakteriene ga
lokal misnøye. Stadige dumpinganklager fra EU medførte også
omdømmeslitasje for næringen.
I 2002 ble det for første gang siden 1989 delt ut nye konsesjoner, 28 stk. á 5 mill. samt to gratis, i 2003 ytterligere 50 til samme
pris. Markedsprisen for en konsesjon i Sør-Norge lå på det tidspunkt på 10 til 40 mill. alt etter beliggenhet.
I 2004 ble fôrkvoteordningen avviklet. Den hadde vist seg lite
hensiktsmessig ved at den ble uthulet ved at det ble tillatt overføringer fra ett år til et annet. Med sterk produksjonsvekst i fra
2001 og utover ble 2003 en skikkelig nedtur med lave priser og
påfølgende reaksjoner fra EU.
De børsnoterte selskapene Pan Fish og Fjord fikk også problemer pga. av lave priser og kostnadskrevende prosesser med å

Fortsatt er det ca. 80 selvstendige lakseprodusenter i Norge,
men de 10 største har nesten 70 % av produksjonen.

Var en grense nådd for alle land unntatt Norge?
Da mange hadde nådd MTB taket, begynte det å komme
forslag som kunne gi økt produksjon. Etterspørselen var jo
god. Ønsket var en generell økning av MTB grensen mot betaling, eventuelt rullerende MTB som kunne gi en jevnere produksjon var blant forslagene.
Fiskeristatsråden erklærte at produksjonsøkning ville ikke
komme uten at det ble bevist at en hadde kontroll med lus og
rømming. Ved overgang til rullerende MTB lå det an til at man
ville redusere den generelle MTB grensen slik at produksjonsvekst ikke var mulig.
I stedet ble det lagt opp til utlysing av 45 ”grønne” konsesjoner, en tildelingsrunde en er midt oppe i mai 2014. Det er for
tidlig å trekke konklusjoner fra denne form for konsesjonstildeling. Her opereres det med 3 klasser og et sinnrikt system for
søknadsbegrunnelser, helt ulikt fra tidligere tildelinger.

Foto: Nordlaks/Stian Klaussen
Fagoperatørens hverdag har endret seg markant de siste 10 år. Her fra kontrollrommet på fórflåten der
man overvåker fisken og styrer fóringen.
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Kapitel 4 Viktige spørsmål
Dette kapitlet er et oppvarmingskapitel i den forstand
at vi berører noen av de viktigste, men også vanskeligste spørsmålene som må besvares når et nytt system skal
besluttes. Hodepinen er å treffe riktig med kriteriene for
miljømessig bærekraft.
Kan produksjonen av laks i Norge fortsatt øke?
Hvor går grensene, hva er potensialet?
1,5 mill tonn/år?
2 mill tonn/år?
5 mill tonn/år?
10 mill tonn/år?
Er det mulig å nå visjonene i Horisont 2050?
Vi kjenner ikke de miljørelaterte bærekraftgrensene p.t. Men
det som i alle fall har vist seg i andre land og i Norge i perioden
1987 til 1992, er at utfordrer man bærekraftgrensene, går svinnet opp og produksjonskostnadene blir svært høye. Produksjonen blir uforutsigbar og omdømmet vil etter hvert rakne.
Da hjelper det bare litt om prisene er høye!

c) Eller en kombinasjon av a) og b).
Næringen må selv kjempe mot PD, ILA, AGD, IPN, algeinvasjoner etc., dvs. all skade som utelukkende rammer en selv. Men
hvilket reguleringsregime skal sikre godt naboskap?
Soner, regioner, adskilte fjordsystemer (min fjord og din fjord),
grenser må trekkes av smittehygieniske årsaker.
Hvordan vokse når en har overbevist politikerne om at lus
og rømming IKKE representerer noen miljø utfordring?
Her er det flere veier å gå, i denne pamfletten vil vi på bakgrunn av de innspill vi har fått på spørreskjemaet, skissere to
løsninger.
Ved utformingen av et nytt system må det tas en del
prinsipielle beslutninger:
- Fri etablering gitt tilgang på godkjent lokalitet?
- Fri vekst eller offentlig volumkontroll?
- Forvaltning, hvordan oppnå enklest mulig forvaltning,
lokalitetskontroll, hindring av spredning av smitte,
holdning ved algeinvasjon, regler og kontroll av ferdsel
mellom soner og regioner etc.?
- Hvordan sikre tilgang på lokaliteter?
Dette og mer til vil vi prøve å ta hensyn til i drøftingen av
de to alternativene.

Noen mener at grensene allerede er nådd, og det gjelder ikke
bare miljøorganisasjonene, elveeierne og sportsfiskerne, men
også den største næringsaktøren Marine Harvest.
Også blant politikerne mener trolig et flertall i dag at grensen
er nådd. Tildelingen av ”grønne” konsesjoner kan åpne for en
ny praksis fremover, men det kan også bli en bremse, fordi tildelingskriteriene som er satt, er for snevre.
Manglende beslutningsmot hos myndighetene og tvilsom eller
utilstrekkelige teknologiløsninger kan å hindre veksten mot
«Horisont 2050». Spørsmål 15 i spørreskjemaet omhandlet
dette, og tilbakemeldingene viser at denne frykten er reell blant
aktørene.
Utfordring nr. 1 blir dermed å skape et
politisk klima for vekst.
Siden det p.t. ikke er flertall på Stortinget for å øke produksjonen i særlig grad gitt dagens lus og rømmingssituasjon, kan
næringen enten
a)Prøve å endre holdningene med å vise til at dagens lus- og
rømmingssituasjon IKKE har vesentlig betydning for villaks,
sjøørret og miljø for øvrig, (en rømt laks er et tap for produsenten, men en gave til allmenningen!) eller
b) Akseptere at vekst ikke kan skje før en kan vise til at lakselus
blir bekjempet med andre midler enn kjemiske (avl, merdteknologi, annet) og at all oppdrettslaks er steril.

Foto: Nordlaks/Stian Klaussen
Havbruksnæringen inkluderer store fartøyer som
dette”Bjørg Pauine”, Nordlaks
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Kapitel 5 Modell skomaker
Dette kapitlet beskriver den første av 2 prinsipielt forskjellige modeller for sjøoppdrettet. Utgangspunktet for denne
modellen er basert på de siste års erfaringer og praksis i
Norge. Men modellen inkluderer en del helt nye prinsipper.
Vi lanserer navnet Skomakermodellen på dagens kjente konsesjonssystem. Men som alle gode skomakere opp gjennom
tidene, så er det grunn til ikke å stagnere. De har måttet tilpasse
seg nye tider med nye krav. Vår Skomakermodell representerer
en videreutvikling av dagens system, et system som tross kritikk fra mange hold, har skapt en ny stor og viktig næring i
Kyst-Norge, en næring fullt ut basert på vår unike kyst og tilpasset kystens lynne slik vi får den beskrevet av Knut Hamsun
i hans triologi om August, lokal men samtidig internasjonal!
Med dagens system som ramme har Norge blitt en betydelig
matprodusent, en matproduksjon mindre skadelig og energikrevende enn all sammenlignbar kjøttproduksjon på land.
Modellens motto: Du vet hva du har, ikke hva du får!
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Derfor bør Staten fortsatt være den som gir/selger rettigheter
til oppdrett av laks, det være seg nye konsesjoner eller utvidelse
av MTB grensene.
Den store fordelen ved dagens konsesjonssystem er at det virker som en markedsregulator for å unngå overforsyning av laks
i markedet. Dette elementet er jo ikke et tilsiktet mål fra myndighetene, men for aktørene en viktig del av de økonomiske
rammebetingelsene og villighet til å satse. Verdiutviklingen av
eksisterende tillatelser har jo også vist at dette er blitt et knapphetsgode som prises høyt.
Ulempene er at den metodiske tilnærmingen til måling av produksjonsgrensen MTB (maksimal tillatt biomasse) er svært
vanskelig, og vil gi ulike resultater gitt de ulike aktørers interne
rapporterings og måle-rutiner. “Man kan ikke se den grense
under vann”, var det en en kjent og kjær skuespiller som sa.
Slik er det med laksen også. Det er umulig å kontrollere eksakt
hvor mye laks i tonn som er tilstede, og derfor vil et slikt regime favorisere de minst seriøse aktører. Vi ser også at produktiviteten er svært forskjellig i de ulike landsdelene avhengig av
temperaturprofil og temperatursum. Denne kjensgjerning gjør
at MTB-systemet slår ulikt ut for oppdretterne.
Det er ikke grunn til å endre den praksis som ble satt i den
første loven fra 1973 at konsesjoner blir tildelt som evige
rettigheter.
Man kan med gode grunner hevde at oppdrett ikke er som
fiskeri eller olje, en forvaltning av en felles råvareressurs. En
lokalitet er mer som en eiendom, og at verdien av eiendommen er avhengig av beliggenheten, dermed også konsesjonen.
Det kan således hevdes at det er den enkelte konsesjon som
bør prises dersom den skal selges til selskapene og ikke produksjonsrettigheten til et årlig volum. Så vil de miljømessige
betingelser avgjøre produktivitet og produksjonsvolum for lokaliteten i forhold til utslippstillatelse og oksygentilfang.

Et leiesystem derimot vil skape mindre forutsigbare rammebetingelser for investeringen, og øke en allerede risikabel investering.
Helt siden 1973 har det til hver rettighet vært knyttet en volumbegrensning. T.o.m. 2004 ble begrensingen angitt som merdvolum og fra 1.1 2005 som en begrensning i tonn biomasse i
sjøen, den s.k. MTB. Merdvolumbegrensningen ble gradvis
utvidet opp gjennom årene fra 3000 m3 til 12 000 m3.
Volumet ble målt som merdoverflate ganger 4,25 (netto). Til
volumet ble det også knyttet en tetthetsgrense av dyrevelferdsmessige årsaker på 25 kg fisk/m3 vann. Etter hvert som nøtene
ble dypere, fra 15 til 20 m ble grensen øket til 65 kg/m3.
Denne tetthetsgrensen sammen med volumgrensen, 12000 m3
x 65 kg = 780 tonn dagens produksjonsbegrensning (MTB).
I Skomakermodellen er det ingen grunn til å endre dette prinsippet. Men det må selvsagt kombineres med miljømessige
kriterier på en slik måte at det er det miljømessige fotavtrykk
som skal være styrende for MTB volumet.
MTB er som sagt tidligere et uhensiktsmessig kontrollmål.
Dersom en skal fortsette å begrense produksjonen, bør utslipp
av fôrrester være den mest hensiktsmessige metode, da det lar
seg måle (fôrforbruk - oppsamlet organisk utslipp). Dersom en
tar med oppsamlet utslipp, vil en oppmuntre til økt innovasjon
og redusert totalutslipp for næringen.
Fordelen med volumkriteriet er som sagt at overproduksjon da
blir i større grad et spørsmål om årsvariasjoner pga miljøforhold (temperatur og dødelighet), mens den gjennomsnittlige
markedsveksten (tilførselen) da kan styres. Det har vist seg i
historien at dette er nødvendig for at det ikke skal oppstå langsiktig markedskollaps og priskriser.
Miljøkriteriet må dog være overordnet volumkriteriet, dvs. at
det må være en miljømessig bærekraftig økning.
Dette viktige element i Skomakermodellen, at Staten på en
måte opptrer som produksjonssjef, kan synes som en unødvendig statsoppgave. Man kan hevde at selv om det fra sentralt
hold er etablert en øvre produksjonsgrense, så er det opp til
det enkelte oppdrettsselskap å avgjøre om det skal produsere
til taket av grensen.
Erfaringen har vist at det er en klar tendens i næringen til at
ALLE aktører søker å produsere helt i øvre grense av tildelt
MTB. En slik adferd fra samtlige aktører vil derfor gi en hyppig
og langvarig og dyp krise i næringen dersom det ikke er en
overordnet totalgrense som kun kan settes av en statlig instans.
Denne bør gjerne være satt i samspill med næringen.
De miljømessige krav må legges til lokaliteten. Da det er den
enkelte lokalitet som avgjør den lokale bærekraft. Det er stor
forskjell på lokaliteter, og den enkelte lokalitets bæreevne må
være styrende. Så må det i tillegg legges begrensninger på de
regionale utslipp og belastninger, slik at det totale vannmiljø i
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en region beholder sin produktivitet.
En konsesjonen i Skomakermodellen vil slik sett benyttes til en
forutsigbar volumstyring av tilbudssiden.
Forvaltningen i Skomakermodellen
Det er viktig at beslutningsorganet har en overordnet styring
med de ulike offentlige interessegruppene for utnyttelse og
høsting av sjøressursene (innenskjærs) slik at det kan skje en
effektiv og forutsigbar utvikling av utnyttelsesgraden av sjøen.
Kriteriene bør være de samme langs hele kysten. Men måleparametrene kan ha ulik grenseverdi, f.eks. knyttet til oksygen,
organisk næringsstoffer, sykdomssituasjon og temperatur.
En bør imidlertid inndele kysten i soner for felles koordinert
adferd innenfor sonene.
Så lenge vannet er det samme, bør regimene være de samme.
Det må defineres innflytelses- sfærer (regioner) der grensen
mellom to regioner settes når grenseverdiene for de miljømessige måleparametrene er lave nok til at man får gå over til en
ny region.
Det overordnede styringsparameter må være miljømessig
bærekraft, og denne må defineres først på lokalitets og så på
regionnivå, dvs. at lokaliteten kommer først.
Forvaltningen koordineres slik at den blir mer effektiv og forutsigbar. Det er viktig å rapportere de viktige og rette tingene
som tilfredsstiller samfunnets behov for at forvaltningen skjer
som forutsatt. Alt annet må baseres på egenkontroll evt. “klassifikasjonskontroll”
Dette kan skje gjennom et utvidet Fiskeridirektorat- etat der
dyrehelse, miljø og matvaresikkerhet også inkluderes.
Likhet for loven, etterrettelighet og ansvarliggjøring også av
forvaltningen er viktig. Det må være lett å måle de ulike forvaltningsområdene mot hverandre, slik at det blir lik forvaltningspraksis over hele landet.
Dagens regiongrenser og håndhevingen av disse funger også
godt og det er ingen grunn til å endre på disse.

Dersom en følger logikken om at bærekraft er først et lokalt
deretter et regionalt mål, må det også være regionale begrensninger. Nå er det vanskelig langs norskekysten å definere
gode fysiske grenser som kan bidra til økt kontroll mellom regionene, men etablering av branngater og kontrollkorridorer
for lus, smitte, levendetransport og utslippskontroll må være
tilstede i et ansvarlig forvaltningsregime.
Vi må ha gode driftsforskrifter som i dag er viktige virkemidler
for å begrense og regulere driften innen og mellom regionene.
Flere innspill i retning av Skomakermodellen har pekt på
forvaltningsprinsippet «one stop autoritet» i betydningen at
næringen må få redusert antallet myndighetsorganer man må
forholde seg til. Gjennom en mer enhetlig offentlig organisering med en “one stop autoritet”, er det mulig å lage gode operative løsninger. Det må defineres hva som er nasjonale miljø og
måleparametre, og hvordan hver enkelt region skal rangeres i
hht. disse. Det må etableres transparente og vitenskapelig baserte metoder for å fastsette kriterienes grenseverdier, slik at
det ikke blir den enkelte regions politiske ledelse som avgjør
hvordan regelverket skal følges, men et vitenskapelig basert
måleverktøy som er anerkjent av et uavhengig organ (type Veritas el).
Med gode forvaltningsmessige kriterier vil faglige tilrådninger
styre utviklingen i laksenæringen og ikke som i dag gjennom
politiske detaljføringer.
Det vil alltid være en kamp om revir over en så ekspansiv
næring som oppdrettsnæringen, og kontrollverket blir da ikke
innrettet med næringens og samfunnets beste for øye, men for
å forsvare den enkelte etats eksistens, kanskje satt litt på spissen, men dog mange aktørers inntrykk. En samordning kan
skape en bedre oversikt over de vesentligste kontroll og styringsmekanismer som samfunnet har bruk for.
Men det daglige tilsynet kan godt være privatisert, f. eks til
et klassifikasjonsselskap el, og være en del av oppdrettsselskapenes internkontrollsystem. Så kan myndighetene ta stikkprøver for de vesentligste driverne for bærekraft og økonomi,
og ikke de små detaljer som krever store ressurser og gir lite
samfunnsmessig nytte.
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Kapitel 6 Refleksjoner om skomakerne
Et generelt utsagn er at alle næringsutøvere ønsker størst
mulig frihet innfor sitt virksomhetsområde. Det betyr
minst mulig innblanding fra det offentlige. Dette samtidig
som at alle ønsker å få monopol for dermed å ta maksimalt
ut av markedet. I en moderne kapitalistisk økonomi er det
derfor opprettet konkurransetilsyn som skal overvåke at ingen kommer i en monopolposisjon. Vil Competition Commission i EU snart begynne å se på den norske reguleringen
av lakseproduksjonen i lys av at det gir høye priser for forbrukerne? EU må sikkert godta at reguleringen begrunnes
i miljømessige begrensninger, men hva om lus og rømming
stort sett er under kontroll?
Hva er så utfordringene med Skomakermodellen?
Staten i førersetet.
Modellen setter STATEN i førersetet, staten utdeler/utvider
konsesjoner, staten setter produksjonstak per konsesjon, det
er/blir lite rom for individuelle tilpassninger.
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Forutsatt fortsatt vekst i markedet for atlantisk laks og produksjonsutfordringer i andre land vil en økning i konsesjonsvolum per år lavere enn markedsveksten gi høye priser for produsentene og en stor økning vil ha motsatt virkning. Næringen
vil være lukket for nye aktører, eneste måten å komme seg inn i
næringen på vil være via oppkjøp. Det er å anta at med et slikt
reguleringssystem vil konsesjonsprisene stige, og gevinsten for
de som i sin tid fikk tildelt konsesjonene gratis eller for noen få
millioner vil bli stor.

Så lenge en ikke har trusler om dumpinganklager kan det være
vanskelig for en markedsliberal regjering å være med på å sette
produksjonsgrenser, kanskje er det heller ikke tillatt ut fra EØS
avtalen? En markedsregulering som gir høye priser for forbrukerne i EU og tilsvarende høye priser for produsentene vil
sikkert bety utfordringer i EU-samarbeidet.
Misfornøyde kommuner?
Siden all bedriftsbeskatning går inn til statskassen og ikke direkte til kommunene, hvor lokalitetene ligger og hvor verdiene
skapes må en anta at kommunepolitikerne i kommuner uten
slakte/videreforedlingsanlegg vil heller prioritere fritidsfiskere
og turister enn lakseprodusenter som håver inn penger uten å
tilføre lokalitetskommunen frie midler.
Tilgangen på lokaliteter kan bli en vesentlig begrensning i fremtiden under Skomakermodellen
Selv om staten skulle ta regionale hensyn ved nytildelinger/utvidelser er det å anta at det vil bli stor missnøye for de som ikke
får utvide/øke produksjonen.
Kontrollutfordringer
I et strengt regulert system med god inntjening vil det være stor
kreativitet for å oppnå mest mulig innenfor de satte grenser.

Foto: Nordlaks/Marten Bril
Fra bioteknisk avdeling hos selskapet Nordlaks. Her blir restråstoffet fra lakseslakteriet og videreforedlingen utnyttet videre og
omdannet til lakseolje og fiskemel av høy kvalitet. Hele fisken blir brukt og ingen ting går til spille
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Kapitel 7 Modell askeladd
Dette kapitlet presenterer pamflettens mest radikale forslag.
Makten flyttes fra Stat til Kystkommunen. Det er kommunen som blir miljøets ypperste vokter fordi Staten kun
er tilrettelegger for minimum bærekraft, mens kommunen
kan forsterke kravene. Staten oppgir sin rolle som produksjonssjef. Leie i stedet for å eie er også et viktig prinsipp i
modellen. Begrepet «oppdrettsautorisasjon» introduseres.
Vår Askeladd
Symboleffekten med dette navnevalget skal være for å minne
oss om hvor heldige vi er som arbeider og lever i den spennende havbruksnæringen. Modell Askeladd impliserer også
at et nytt regelverk skal gi oppdrettsselskapet en størst mulig
frihetsgrad innenfor en ansvarlig og sentralt gitt ramme (allmenngjøring).
Modellen legger til grunn at havbruksnæringen skal vokse med
ulike Askeladder til rors, ulik i sine strategiske valg (ønsker
Askeladden et fleksibelt produksjonssystem så får han lov til
det), ulik i sin selskaps- og eierstruktur, fordomsfrie løsninger
mht. teknologi og driftsform, produkter og kunder.
Askeladden giftet seg med prinsessen. Kystkommunen er i
denne modellen vår prinsesse. Men oppdrett foregår i mange
kystkommuner. Derfor må modellen tillate flerkoneri!
Vi skal i det følgende beskrive brura mer enn Askeladden.
Kystkommunen i en ny rolle
Flere av Seniortankens enquête setter fokus på en helt ny rolle
til kystkommunen. Vi skal i det følgende konsentrere oss om
en løsning som gir kystkommunen ny makt og innflytelse over
utviklingen av havbruksindustrien, mer spesifikt oppdrettet i
sjøen.
Hvis vi forfølger den moderne og velbrukte referansen, ”Havet
– den blå åker”, er veien kort til å stille spørsmålet: ”Hvem eier
den blå åker?”. Problemstillingen om eierskap er interessant
fordi eierskap til verdier, i dette tilfellet tomter, la oss kalle dem
sjøtomter, er et forhold som i norsk rettspraksis er vel regulert
og kjent.
Kystkommunene eier den blå åker hvor vi pr. i dag dyrker de
nye husdyrene, i første rekke laks og ørret. Alle utredninger
om den blå åkers fremtid og betydning i Norge peker på at artsmangfoldet i åkeren vil øke. Vi kan se for oss et mangfold av
arter som dyrkes i havet. Verdien av sjøtomtene vil altså stige
med årene.
Forståelsen for hvilken enorm betydning økonomisk og miljømessig en god sjøtomt (lokalitet) har i oppdrettet, er kraftig
øket med årene. Kanskje er en god lokalitet med gode strømforhold og i stor avstand fra nabo det mest effektive sykdomsforsvar. Mange besvarelser i spørrerunden peker på at mangel
på lokaliteter vil være et åpenbart hinder for vekst i næringen.
Videre er det tomteeieren, dvs. kystkommunen, som på vegne
av sine skattebetalere og brukere av kysthavet (lokalfiskere, turister, feriefolk, kommersiell båttrafikk) som får pepper dersom

oppdrettet forurenser eller er plassert slik at det er til genanse
for omgivelsene.
M.a.o. det finnes en lang rekke gode og logiske argumenter
som peker mot at man burde modernisere kystkommunens
formale rettigheter og ansvar til å ivareta sitt eierskap i den blå
åker. En strategisk retning å forfølge når vi skal tenke oss en ny
ordning med oppdrettsrettigheter, vil være å plassere kystkommunen i sjefsstolen!
Rettighet og tillatelse
Nedenfor har vi satt sammen et konsept som er basert på ulike
innspill fra besvarelsene av spørreskjemaet.
Vi introduserer 2 begrep:
- havbruksrettighet
- havbrukstillatelse
I dette systemet er betegnelsen konsesjon fjernet. Antakelig er
dette trekket viktig. Begrepet konsesjon i den betydning som vi
har vært vante med, vil i modell Askeladd bli erstattet av de to
nye (havbruksrettighet og havbrukstillatelse).
Det første, havbruksrettigheten, er det Staten som tildeler. Vi
kommer tilbake til en beskrivelse av betingelsene og systemet
Staten skal følge ved utdeling/salg av en slik rettighet.
I dette tankeeksperimentet vil fokuset settes på kystkommunens betingelser og krav, uttrykt gjennom kommunens
havbrukstillatelse til selskapet. Det som samfunnet måtte ønske av ytterligere beskyttelse, regulering og forvaltning – utover
hva kystkomunen vil kreve – kan inkluderes i Statens engasjement (rettighetstildeling og havbrukspolitikk) med dyrkingen av den blå åker. Det er sjøtomteeier, kystkommunen, som
i forhold til dagens system, delegeres rettigheter og ansvar,
forhåpentligvis til glede og nytte alle parter, kommunen selv,
havbruksselskapet, Staten, samfunnet.
Antakelig vil kystkommunens engasjment omfatte flg. forhold:
1. Miljø
2. Sikkerhet i forhold til annen ferdsel på og bruk av sjøen
3. Infrastruktur sjøanlegg - landanlegg
Miljø
Staten skal kreve en basis for minimum miljøkrav. Dette minimumsnivået skal forvaltes av kystkommunen som altså får ansvaret for å formidle kravet til bærekraftig miljø til havbruksselskapet. Vi kan tenke oss at dette minimum miljøkrav-systemet
som oppdretter må følge, kan skjerpes av kommunen, men
aldri avkortes.
Systemet vil gi ulike løsninger i ulike kystkommuner og sikkert også i regioner langs kysten. Dette kan være en ønsket
mulighet fordi kysten tilbyr ulik kvalitet og egnethet på lokalitetene. Modellen legger altså inn et konkurranseelement mellom kystkommunenes attraktivitet i forhold til etablering og
drift av havbruksindustri.
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Basis for både Statens generelle minimumskrav og kystkommunens spesifikke miljøkrav må være kunnskapsbasert, og
ikke synsing eller foreldet vitenskap. Hvorvidt ”føre var prinsippet” skal kunne anvendes, og i hvilken utstrekning, vil være
et omstridt spørsmål ved konstruksjonen av dette konseptet.
En uhemmet bruk av ”føre var” prinsippet i et kommunestyre
som er sammensatt av dogamatiske motstandere av oppdrett,
vil effektivt kunne blokkere muligheten til at kystkommunen
utvikler akvakultur.
Modellen legger til grunn et optimistisk syn mht. at vi får
mer og mer faktabasert lokalitetsdiskusjon i kommunene. Nå
foreligger det teknologi som kartlegger kyststrømmer og andre viktige forhold knyttet til en mulig sjølokalitets kvalitet og
egnethet for akvakultur. Vi legger også til grunn at ny merdteknologi vil både flytte havbruket ”ut av fjordan” og ut i mer røft
hav, og dessuten vil ny teknologi beskytte fisk mot sjølus, såvel
oppdrettet som vill.
Hvis vi forutsetter at på veien til ”Horisont 2050”, så vil offshore havbruk bli etablert utenfor kystkommunen sjøgrense,
så dukker en ny eier opp, Staten. Utenfor kommunegrensen vil
det være Staten som blir eier av havlokaliteten. I slike tilfeller
vil Staten være selger og utleier av både havbruksrettighet og
havbrukstillatelse.
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Sikkerhet og andre krav
Vi holder oss til fjordene hvor kystkommunen er eier av
sjøtomtene. Det er åpenbart at kommunen har konkret interesse av å kreve sikkerhet i havbrukets plassering, men også utstyrs- og driftløsning. En havbrukstillatelse må inkludere slike
krav uten at vi her dukker mer ned i denne problematikken.
Sjø- og landanlegg
Havbruksselskapets sjølokaliteter er knyttet til en infrastruktur (energi, landbase, vei, driftsbygninger). M.a.o. er hele
havbrukssystemet en virksomhet som griper inn i mange
kommunale interesser og bestemmelser. Som næringsutvikler
i en kommune vil havbruksselskapet være en utøver på lik linje
med med selskaper i andre bransjer. I slike forhold vil kommunen allerede ha et system som kanskje med noen tilpasninger skal benyttes også i utviklingen av havbruk.
Konklusjonen på disse betraktninger er at ansvaret hos kommunen når et nytt oppdrettssystem skal introduseres med
Kystkommunen i sjefsstolen, vil være en kombinasjon av generell næringsutvikling i kommunen og spesielle havbruksrelaterte forhold, i første rekke miljømessig bærekraft.

Kommuneøkøkonomi
Det følger av ovenstående resonnement at i denne modellen så
er det kystkommunen som skal godtgjøres direkte for å utstede en tillatelse til et selskap. Dette prinsipp bryter med dagens
hvor det er statskassen og ikke kommunekassen som i hovedsak nyter godt av suksessen i havbruksindustrien.
Vi legger til grunn at dersom vi skal bevege oss med faste og
bestemte skritt mot å realisere potensialet i ”Horisont 2050”, så
må kystkommunen se en helt ny økonomisk fordel i å næringsutvikle havbruket. Høyst sannsynlig vil store inntekter fra
havbruket, direkte til kommunekassen, gi politikere og lokalbefolkning et nytt syn på mange spørsmål.
Flere innspill i spørreskjemaet går inn for et leieprinsipp av
sjøtomtene. Utleie av lokaliteter gir kystkommunen en forutsigbar inntekt, spesielt dersom den deles i en fast og variabel
del. Den variable delen kan f.eks. knyttes opp mot produksjon
i tonn pr. år.
Leietiden bør være lang. Selve grunnkjernen i denne industrien forutsetter langsiktighet. Flere indikerer minimum 25
års leietid med rett til fornyelse. Dessuten bør systemet ivareta
både fremleie og salg av tillatelse.
Det være klokt å gi både oppdretter Askeladd og kommunen
et oversiktlig tidsperspektiv i leieforholdet. Både ny teknologi,
arv, salg av selskap må være regulert i en standard leieavtale.
Antakelig vil de fleste prinsipper i dagens avtalelov også gjelde for utleie av en sjøtomt. Brudd på sentrale bestemmelser
må også kunne få konsekvenser. Se forøvrig om dette i et eget
kapitel.
Vi stilte spørsmålet om et nytt konsesjonssystem bør snus på
hodet i den forstand at før en tillatelse blir gitt, så må selskapet
og en kystkommune ha gjort en avtale om godkjent lokalitet
med tilhørende bærekraftskriterier, og deretter søke Staten og
tillatelse. Mange besvarelser gir sin tilslutning til denne idé.
Statens rolle
Statens direkte økonomiske interesse i en havbruksutvikling vil
i konseptet «Askeladd» endres. Statens hovedfunksjon vil være
fag- og tilsynsrollen og utsteder av s.k. minimum bærekraft
kriterier.
Det er flere argumenter for at Staten skal kunne ta seg betalt for
å tildele en havbruksrettighet. Bruken av en rettighet vil involvere ulike former for statlig tilsyn og ikke minst en overordnet
forvaltning av regelverk og dessuten kontroll og tilsyn. Ret-
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tigheten bør dessuten være knyttet til visse kriterier mht. selskapets bransjetilknytning, kompetanse, økonomisk bærekraft
i selskapet o.a.
.
Det finnes intet behov for å inkludere sentrale bestemmelser
om max produksjonsvolum i en slik rettighet. Selskapets produksjonsvolum/kapasitet skal i dette systemet ivaretas av kystkommunens krav til drifting av oppdrettet og hvor de miljørelaterte kriterier er retningsgivende for produksjonsvolumet.
Betingelser som gir Askeladden ulike valg mht. produksjonsstrategi, vil bli en del av det nye systemet.
Dette prinsipp utfordrer selvfølgelig dagens innarbeidete forestilling om at Staten er den beste til å hindre overproduksjon
som ødelegger miljø og laksepriser, og vil være et krevende
prinsipp i den her beskrevne Kystmodell. Men vi minner om at
oppdrettsproduktene forutsettes å være globalt godt etterspurt
og at Norge som en global tilbyder av næringsrik mat er en for
lengst vedtatt strategi.
Havbruksrettighet = autorisasjon
I de senere år (2013) ble Statens pris på en konsesjon satt til
MNOK 10. Markedsprisen viser seg å være over 6 x høyere. Det
virker åpenbart at det gitt at dagens system fortsetter (modell
Skomaker), så synes det nødvendig å etablere et nytt sett av
regler for hvilket spillerom en kjøper av en ny rettighet har. Vi
går ikke nærmere inn på denne problemstillingen her annet
enn å si at erfaringene fra de siste års konsesjontildelinger taler
sterkt for en gjennomgang av betingelsene. Vi er redde for at
tildelingen av de s.k. grønne konsesjonene og spesielt ankepro-

sessene i etterkant, vil ytterligere klargjøre behovet for at Skomaker-modellen innbyr til en modernisering og forenkling av
mønsteret som hittil har vært fulgt.
I et nytt system med Kystkommunen som en mye mer sentral
spiller, må Statens prising av en oppdrettsrettighet sees i sammenheng med kostnaden som kystkommunen vil kreve ved å
tildele oppdrettstillatelser.
En radikal tanke vil være at Staten tildeler (selger) kun 1 grunnrettighet for oppdrett pr. selskap. Denne rettigheten vil være
en autorisasjon til selskapet som må oppfylle et sett av kriterier. Varianter av systemet kan være at det etableres en øvre
grense for mye laks (f.eks. 10000 tonn produksjon) som hver
aturorisasjon dekker. Systemet kan inkludere bestemmelser
om fornyelse av autoriasjonen (for å dekke nye 10.000 tonn
produksjon) og ta seg betalt for en slik fornyelse. Vi er sikre på
at Finansdepartementet har nok av ideer i denne retning!
Hovedpoenget her er prinsippet om at det er kystkommunen
som fremstår som den sentrale myndighet. Det er kommunen
som leier ut tillatelser til å produsere og som på samfunnets
vegne stiller krav om bærekraftig drift i oppdrettet.
Med fokus på gode oppdrettslokaliteter så forskyves makten
fra stat til kommune. Staten blir i dette bildet en tilrettelegger,
forvalter og kontrollør, mens kystkommunen blir eksekutør i
utleie av driftstillatelser. En attraktiv prinsesse vinner en moderne Askeladd!
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Kapitel 8 Refleksjoner om askeladdene
Dette kapitlet trekker frem enkelte assosiasjoner som forfatterne fikk underveis, og da spesielt i forhold til innspillene
fra de som ønsker seg en nytt system. Oljebransjen som
mulig inspirasjonskilde for endringsbeslutninger omtales.
Bransjens inngrodde oppfatning om Statens rolle i en moderne havbruksindustri utfordres. Kapitlet avslutter med
å peke på behovet for å sikre selskapenes nåværende rettighetsverdier i en overgang til et helt nye systemer.
Allmenngjøring
Vi befinner oss i en tid hvor det satses sterkt på ny teknologi i
havbruket. Kravet om ”grønt havbruk” er akseptert i alle leire,
og det forskes og utvikles løsninger som sikkert vil flytte norsk
havbruksindustri mange skritt frem i grønn retning. Denne
erkjennelse er ikke oppsiktsvekkende fordi ingen seriøs aktør
vil i dag blåse av banen en miljøorientert industrivirksomhet.
Men at det er diskusjon om miljøkriteriene, omfanget, grenseverdier, kravinnhold, dokumentasjon etc. har vi i havbruksindustrien så vel som i andre bransjer.
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Dersom de nye løsningene i havbruket skulle resultere i at sjøvirksomheten frem mot 2050 vil foregå off-shore eller on-shore
og ikke med dagens merd-teknologi i fjordene, vil havbruksindustrien bli å sammenligne med annen norsk prosessindustri.
Systemet med å utdele konsesjoner slik som vi pr. 2014 kjenner
det, vil definitivt bli utdatert fordi samfunnets krav til havbruksindustrien vil prinsipielt ligne kravene til annen industri (allmengjøring). Forutsetningen om at et minimum av fotavtrykk
skal gjennomsyre all industripolitikk vil selvfølgelig også gjelde
havbruket som nå etter hvert blir en del av norsk sjømatindustri. Vi nærmer oss en allmengjøring av havbruksindustrien.
Oppdrett og olje.
Det argumenteres sterkt for at dyrkingen av den blå åker må
bli en nøkkel til å opprettholde og å utvikle velferdsstaten
Norge. Det er åpenbart at denne norske kjerneindustrien må
være globalt konkurransedyktig i forhold til andre mulige investeringer.
Det finnes mange gode argumenter for at Staten i sitt havbruksengasjement bør trekke veksler på de erfaringer som vi har
gjort innen oljesektoren siden Ekofiskoljen dukket opp i 1969.
Et lite land som Norge med sine naturgitte ressurser bør etter
vår mening være klar og tydelig i politikken på at ”den blå åker”
skal dyrkes i stort omfang og på en bærekraftig måte. En slik
prioritert industristrategi bør mht. prising av rettigheter sørge
for at dørstokken til en rettighet ikke blir så høy at den kun
blir forbeholdt de aller rikeste og børsnoterte selskaper. Hvor
den nedre grense for en økonomisk bærekraftig størrelse på et
havbruk går, er i dag ikke godt å si for noen. Politikken bør
i utgangspunktet være nøytral i forhold til betingelsene om
selskapsstørrelse for å tre inn i næringen. Norsk oljepolitikk
må sies å ha vært meget vellykket, og vi ser svært mange gode
grunner for at havbrukspolitikken skal ta opp i seg denne erfaringen.
Staten som produksjonssjef.
Uavhengig av de ulike modellene for havbruksrettigheter og
havbrukstillatelser så er det flere innspill som reiser spørsmålet
om Staten bør slippe kontrollen på rettighetens produksjonsvolum.

Tradisjonelt og helt fra gründertiden, så har Staten satt tak
på konsesjonens produksjonsvolum og gjør det fremdeles.
”Horisont 2050” utfordrer denne tradisjon. Flere av de som
har besvart vårt spørreskjema er tydelige på at det må være
havbruksstillatelsens miljømessige bærekraft som regulerer det
maksimale biomassevolumet som en lokalitet (havbrukstillatelse) til enhver tid kan ha. Ansvaret for å bestemme selskapets
produksjonsvolum, gitt at det tilfredsstiller miljøkriteriene,
skal være selskapets og ikke et statlig byråkratkontor, hevdes
det.
Vi vil minne om at volumbegrensningen i norsk havbruk i
mange år var et viktig handelspolitisk virkemiddel for å unngå
straffetoll. De ulike lands oppdrett var svake, og i en svært tidlig fase av industriell utvikling. Landene ønsket å beskytte seg
mot at ”det store Norge” tok knekken på et gryende oppdrett,
f.eks. i UK og Irland. Chile representerte et unntak fra denne
bekymring. På en industriutviklingskurve har oppdrett av laks
og ørret heldigvis passert gründer og tidlig vekststadiet. Det er
grunn til å stille spørsmål ved en gammel politikk som virket
fornuftig i en viss fase i næringens utvikling, men som nå stemples som utdatert av mange.
”Horisont 2050” inkluderer forutsetningen om at Norge skal
med fisk, og spesielt oppdrettet fisk, være en global og viktig
tilbyder av næringsriktig protein til en meget stor verden. I et
slikt perspektiv må vi være nøye på hvilke begrensninger som
vi skal legge på oss selv. Dersom miljøet i vid forstand blir ivaretatt ihht. til hva vi med et kunnskapsbasert innsyn vet og
forstår, så vil vel denne industrien kunne operere på samme
måte som all annen industri mht. selskapsindividuell produksjonsplanlegging, er det mange som spør seg.
Videre hevdes det at det i prinsippet må være helt frivillig hvor
meget selskapet skal produsere på sine tillatelser så lenge de
øvrige krav til driften er tilfredsstilt. Man må ikke produsere et
gitt max volum. F.eks. kan man tilpasse sin produksjon til etterspørselen fra et fåtall samarbeidende kunder som forhåndsbestiller og er langsiktig i sin planlegging. Det spekulative og
opportunistiske element i driften av et oppdrettsselskap kan
m.a.o. reduseres ved å velge ulike driftsstrategier.
Det er viktig i dette spørsmålet om volumbegrensning å unngå den tabloide merkelappen ”frislepp”. Alle besvarelser av
våre spørsmål har på en eller annen måte gitt sin tilslutning
til at havbruksindustrien skal drives miljømessig bærekraftig
og at aktørene skal tilpasse seg ulike kriterier for akseptabelt
miljø. Det er også klare meldinger om at man bør studere videre Gullestad-utvalgets forslag til sykdomshindrende strategier
(soneinndeling). Det er helt tydelig at norsk havbruk seriøst
går inn for miljømessig bærekraftig drifting av sin virksomhet.
Så er det en rekke aktører som i sine besvarelser eller gjennom
åpent ordskifte ønsker at Staten skal fortsette systemet med
maksimal tillatt biomasse (kfr. modell Skomaker), rullerende
eller ikke. Begrunnelsene har redegjort for i kapitel 5. Askeladdene synes at begrunnelsene er tynne og vikarierende argumenter. Vi for vår del spekulerer i om mange kanskje tenker
tradisjonelt og mener det har vært greit i alle år å forholde seg
til et sentralt gitt produksjonstak. Da slipper man å utvikle
kunde- og produktstrategier og vil heller være en typisk
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commodity player med sine plusser og minuser.
Antakelig er hovedårsaken til dette standpunkt mot et system
med selskapsindividuelle produksjonsplaner (ofte kalt ”cowboydrift” eller ”frislepp”) en redsel for at et askeladdsystem vil
resultere i ”overproduksjon” og dermed prispress. ”Næringen
trenger produksjonskontroll” er et synspunkt som gjentas i
ordskiftet.
Denne svært interessante og viktige problemstilling, ”Staten
som produksjonssjef ” slik vi kaller den, bør forfølges videre i
en mer dyptgående utredning som tar for seg ulike commodity
næringer i verden og undersøker hvilke produksjonsbegrensninger slike næringer har hatt over tid og hvilken erfaring
man har høstet.
Skal dagens konsesjonssystem vare evig?
Vi har som ett modellalternativ introdusert et helt nytt og radikalt tankesett om hvordan havbruksindustrien kan organisere
og drive sin virksomhet i sjø og hav («Kystkommunen i sjefsstolen»). Vi pretenderer ikke at denne modellen er fullstendig,
men vi har tillatt oss å peke på en mulig strategisk retning for
et nytt systemdesign.
Den norske stat har, uavhengig av regjeringsfarge, ført en ”gjerrig” konsesjonspolitikk. Konsesjoner er blitt mangelvare. Dette
har resultert i at verdien av en konsesjon har gått omtrent til
himmels. MNOK 65 er siste åpne offisielle markedsverdi
(høyeste bud på grønn konsesjon).
Vi vil minne om at Norge har valgt en helt særegen løsning

for oppdrett i sjø. Ingen andre havbruksnasjoner har fulgt
Norge med sin konsesjonspolitikk. Også innen havbruk er den
norskeinngangsbilletten verdens dyreste! Se forøvrig vedlegget
som gir en oversikt over andre lands systemer.
Hvor farlig er en forandring? De som måtte ønske en radikal
forandring kan trygt referere til et utall av dramatiske systemendringer som av ulike årsaker er blitt gjennomført i vårt
land og i andre land. F.eks. vil Seniortankens medlemmer helt
sikkert huske da Sverige forlot venstresiden og over natten
startet med høyrekjøring. Det gikk jo bra!
Men radikale systemendringer er krevende i forhold til mange
veletablerte løsninger som et gammelt system har. I denne
forbindelse kan vi ikke stikke under en stol at håndteringen av
havbrukskonsesjonenes verdi i selskapenes balanse pr. i dag er
en utfordring når systemet endres i den retning som Askeladdmodellen omhandler. Utleie av havbrukstillatelser bryter tvert
med dagens system.
Det sier seg selv at dagens system diskriminerer mellom et
fattig og et rikt selskaps vekstmulighet. Kanskje denne erkjennelsen vil være den mest drivende kraft for å endre dagens
system? Hvor vellykket er det å skulle få etablert et nytt norsk
karakteristika «laksebaron»? Men uansett – verdien av ”gammel moro” må ivaretas på en slik måte at selskapenes balanse
og soliditet ikke over natten ødelegges med et nytt system. Vi
tillater oss å overlate til eksperter (Finansdepartementet) å
finne løsning på hvordan gamle verdier kan ivaretas parallelt
med at nye introduseres. Vi føler oss sikre på at ekspertene har
minst ett alternativ å tilby.
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Kapitel 9 Forvaltningen
Svarene på våre spørsmål om morgensdagens forvaltning
av havbruksindustrien er entydige. Her må det ryddes opp!
Havbruket har vokst fra forvaltningen. Den er ikke organisert ihht. til kravet til moderne industriforvaltning.
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Forvaltningen – en bremse eller pådriver?
Vi stilte en del spørsmål om hva folk mener om dagens og morgendagens havbruksforvaltning. Den som virkelig har kastet
seg utpå i disse spørsmålene, uten å ha vært med på spørrerunden, var Jens Christian Holm i Fiskeridirektoratet. I DN Magasin Fishy Business 18. januar 2014 uttaler han i flg. avisen:
«Hovedproblemet er etter mitt syn kunnskapsmangelen. Den
er påtagelig. Den offentlige debatten er forflatet, preget av sektorinteresser og låste posisjoner. Og det skjer innen et område
som er så voksende, så viktig og så lovende. Men forvaltningen
er ikke skrudd sammen for å håndtere utviklingen. Det er en
kjempeutfordring bare å holde regelverket noenlunde oppdatert. Når jeg går hjem fra jobb, tenker jeg ofte på at vi ikke får realisert landets naturgitte fortrinn. Det er ikke en god følelse.»
Vi for vår del vil bare legge til denne interessante utblåsing fra
Bergen at de aller fleste som har gitt oss innspill om dette tema,
er i full overensstemmelse med vinden fra vest.
Samordning, effektivisering, forenkling og klare roller
Besvarelsene er entydige og klare på at behovet er stort for å
forbedre forvaltningen av norsk havbruksnæring. Bedre koordinering mellom de ulike inspeksjonsmyndigheter, samordning av skjemaer og rasjonalisering slik at ikke tilsynsaktører
er ute i samme ærend er det stor enighet om.

Ett interessant innspill er å privatisere deler av kontrollvirksomheten til et klassifikasjonsselskap. Et annet er et forslag
om å skille mellom oppgaver av utvikling- og driftsmessig art
(Havdirektorat) og kontroll og ernæringsspørsmål (Sjømatdirektorat).
Flere etterlyser mer politisk mot, vilje og gjennomføringsevne til å vende skuta i en mer riktig retning. Antakelig vil
en avklaring om nye nasjonale mål for næringen, konklusjon
om kunnskapsbaserte miljøkriterier, kombinert med en nytenkning mht. rolle- og ansvarsfordeling mellom ulike myndigheter, skape en helt ny plattform for den oppryddingen som
må skje.
Vi kan konkludere med at anvendelse av «føre var» prinsippet aksepteres, men samtidig poengteres det gjentatte ganger
at forvaltningen må være basert på vitenskapelig kunnskap og
ikke på synsing eller politiske kjepphester.
Vi spurte også om straffetiltak på brudd på bestemmelser og
lover. Her er svartrenden tydelig, nemlig at sanksjoner på forseelser eller kriminell handling innen havbruksindustrien skal
det reageres på på samme linje og nivå som i annen norsk industri, m.a.o. allmenngjøring.
Det er i grunnen ikke mer å si om dette tema her annet enn at
Regjeringen vil score stort på å inkludere disse problemstillingene i sine uttalte ambisjoner om forenkling innen byråkratiet. Forventningene til at Tveteraas-utvalget eller kanskje mer
realistisk at den varslete 2015 Stortingsmeldingen om havbruk,
kommer med interessante avklaringer, er betydelig rundt dette
tema.

Foto: Nordlaks/Marten Bril
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Kapitel 10 Oppsummering inkl. en utfordring
Seniortanken har gjort et forsøk på å trekke opp to alternative strategiske retninger som vi mener vi må diskutere
langs når ny havbrukspolitikk skal utformes. Det er behov
for mer grundige analyser og drøftinger i andre tenkemiljøer i landet. Vi utfordrer disse!

bergregjeringen har varslet at en ny Stortingsmelding om
havbruksindustrien skal foreligge i løpet av 2015. Parallelt med
at meldingen utformes, så må næringen selv samle seg og spille
inn bidrag. Men vi tror at det kan være klokt å søke råd og
innspill også utenfor den indre sirkel.

Vi har valgt å introdusere tanker om havbruksfremtiden med
Horisont 2050 i kikkerten ved å trekke opp av hatten 2 ulike
modeller, Skomaker og Askeladd. Den ene baserer seg på
kjente prinsipper fra vår nære havbrukshistorie. Den andre
vender om på gamle prinsipper og forflytter maktutøvelse og
ansvar fra sentralt hold ut til både kyst og selskap.

Vi utfordrer derfor landets to mer profesjonelle tenketanker
enn den lille Seniortanken, nemlig Civita og Agenda, til å ta
for seg internasjonal commodity industri og relatere disse studiene til norsk havbruksindustri, vurdere næringens potensiale
til å bli en ny norsk kjerneindustri og ikke minst presentere
sine tanker om hvordan havbruksforvaltning med et nytt system kan utformes. En spesiell interessant problemstilling for
tenkesmiene er spørsmålet om hvordan Norge skal prioritere
bruken av vårt kystareal. Hvordan skal vi utnytte denne naturgitte fordel til å styrke landets internasjonal konkurranseposisjon?

Forfatterne har ikke pretendert å legge frem uangripelige tanker eller argumenter. Men i stedet prøvet å skissere to alternative
og forskjellige strategiske retninger som diskusjonen fremover
kan følge. Antakelig så ligger løsningen noe midt mellom en
Skomaker og Askeladd. Eller kanskje bedre, at Skomakeren må
gis tydeligere tegn til å ligne på en Askeladd og motsatt at Askeladden nok i deler av sitt havbruksliv bør være en Skomaker.
Norsk havbruksnæring befinner seg p.t. (2014) i et slags
vakuum i den forstand at nye veksttillatelser ikke tildeles før
myndigheter (og andre) er førnøyde med at miljøtiltak mot
sjølus og lakserømming fra merder virker. Vi vil også tro at
erfaringen med det tverrpolitiske konsesjonstiltaket grønne
konsesjoner er nødvendig å fordøye, før ny politikk og nye systemer introduseres.
Vår advarende pekefinger i denne sammenheng er at denne
vakuumtilstanden ikke må bli en sovepute og ikke unødig
utsette drøftingene om avløsningen til denne tilstanden. Sol-

Med all respekt for Torgeir Reves og andre glupe spåkoners
utsagn om norsk fremtid (SINTEF f.eks.), så tror vi at Civita
og Agenda vil legge til en nødvendig politisk dimensjon i diskusjonen. Og den dimensjonen vil vi gjerne få høre mer om.
Det er om å gjøre for havbruksnæringen at den ikke utvikler
seg som en sulten gjøkunge som bare gjør ugagn, men fremstår
som en industri som arbeider og utvikler seg på en måte som
vinner respekt og anerkjennelse i et bredt lag av folket.
Døren for en slik øvelse hos disse tenketankene står nå vid
åpen. Timingen er glimrende. Og i mellomtiden takker vi for
oss!

Designveske av
lakseskinn
fra Eben Design, Bodø
www.eben.no
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Kapitel 11 Etterord fra Frøyamøtet

Seniortanken gjennomførte en samling for sine medlemmer
på Frøya 13. og 14. mai 2014. Den første dagen ble ”Horisont
2050 gjennomgått og diskutert. Neste dag startet med et
meget interessant bedriftsbesøk hos Salmar. Til slutt hadde
vi en foredragsserie som belyste sentrale tema og ikke minst
demonstrerte hvilke positive krefter som er i sving på Frøya
og som til sammen gjør at Frøyasamfunnet fremstår som
ett av de aller mest betydningsfulle i den videre utvikling av
norsk havbruksnæring.
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Jostein Refsnes og Lars Liabø presenterte hovedpunktene
i denne utredningen ”Horisont 2050”, og både under
presentasjonen og etter ble det en interessant debatt som ga
innspill både til modellene som ble presentert og behovet for
nærmere analyse og nye utredninger.
Noen av de mest interessante innspill og synspunkter som ble
gitt i løpet av samlingen, er forsøkt systematisert nedenfor.

Generelle tema, uavhengig av strategisk retning
(modellvalg).

For å oppnå fortsatt vekst i laksenæringen, må det til en
endring av gjeldende lover og forskrifter. Det må skje en
endring i politikernes holdning til næringen. Det synes i dag
som om man er kommet i et vakuum der det mangler politisk
mot til å få gjennomført nødvendige tiltak.
Bransjens omdømme ble en gjenganger i debatten. Det
hersker stor oppgitthet over havbrukets svake posisjon i viktige
miljøer. Som landets største matprodusent, havbruket, var
forsamlingen frustrert over landbrukets dominans i debatten
om Norge som matprodusent. Ett innlegg var tydelig på at det
må stilles mye større krav til politikernes kunnskapsnivå.
Gode kunnskaper om havbruk må være et krav, ikke bli
en tilfeldighet. Videre at en fornyet innsats i bransjens
omdømmebygging må inkludere kunnskapsformidling om
omfanget av og ringvirkningene i havbruksindustrien.

Omdømmebyggingen må prioriteres med
profesjonell innsats i tiden fremover.

Bærekraft var en gjenganger i debatten. I dag er fokuset
i første rekke knyttet til antall lus per laks samt kravet om
redusert rømming. Men bærekraftbegrepet omfatter mye mer.
Mange innlegg etterlyste en mye mer presis definisjon som
kan brukes i havbruk. Vi observerer alt for ofte at begrepet
benyttes ureflektert, nærmest som et motebegrep. Resultatet
er blitt at ropet om en bedre, men udefinert bærekraft i
havbruket, fungerer som en effektiv stopper for videre vekst.
M.a.o. vi får en ukritisk bruk av «føre var» prinsippet.

Samtidig som presisjonsnivået heves så bør det foretas en
vurdering av om de krav som gjelder i dag er de riktige og
tilstrekkelig kunnskapsbasert
Det ble også understreket at alle gode krefter må fortsette
arbeidet med å forbedre teknologi og systemer slik at vi
produserer laks best mulig på laksen naturlige betingelser og
ikke på utstyrets begrensning.
I en nasjonal satsing for å nå de mål som settes, må det
i tillegg til selskapenes egen, også en betydelig offentlig
forskningsinnsats til. Det ble her vist til samspillet mellom
offentlig og privat forskningsinnsats i oljeindustrien.
.
Konklusjonen er at bærekraftbegrepet må gjenomgås og
defineres spesifikt for laksenæringen.

Spesielt om modellene

Frøyamøtet hadde ikke med seg mange Skomakere i den
forstand at tilhengerne av at dagens konsesjonssystem
skal fortsette, brukte så mye taletid. Men vi hadde innlegg
som forsvarte Statens sterke kontroll på viktige forhold
i næringen (produksjonsvolum f.eks.), dette for å unngå
prispress. Dessuten ble vi minnet om det ubestridelige
faktum at til tross for mye støy og kritisk debatt om dagens
konsesjonssystem opp gjennom årene, så er jo utviklingen av
norsk havbruksnæring en suksesshistorie. En tankevekkende
uttalelse kom. «Skomakerne har gjort det bra. Men har vi
gjort det bra nok? Har vi skapt nok?».
Det var konkrete synspunkter på at skomakerens lest må endres.
En forsiktig, forutsigbar og kontrollert kapasitetsvekst bør
inkludere muligheter for større fleksibilitet i driftsopplegget
(rullerende MTB), større inntektsandel til kommunene, og en
sterk forenkling av forvaltningssystemet. «Avbyråkratisering
og enklere søknadsprosesser er viktige reformer» var en
gjenganger Et mye mer markert skille mellom lovgivende og
tilsynsmyndighet (bukken og havresekken) må bli en del av
reformen, ble det også argumentert for
Et kritisk spørsmål ble reist om Skomakermodellen inviterer
til uønsket oppmerksomhet fra EU fordi den forutsetter statlig
produksjonsstyring som igjen kan utlegges som prisdrivende.
Naturlig nok fikk modell Askeladd størst oppmerksomhet
fordi modellen og prinsippene er så forskjellig fra dagens
konsesjonssystem.

Prinsippene om maktskiftet fra Stat til Kystkommune, større
frihetsgrad til at selskapene kan legge opp sine egne strategier
(allmenngjøring), flytting av oppdrettet ut av fjordene,
leieprinsippet, bærekraft som vekstpremiss (og ikke tildelt
konsesjonsvolum) fikk full oppmerksomhet i innleggene.
Et gjennomgangstema ble det kritiske spørsmålet om
en kystkommune kunne bli i stand til kompetanse-og
kapasitetsmessig å håndtere sin nye rolle. Vil kommunen
favorisere sine i utgangspunktet «egne selskaper»?
Motargumentet til dette var en tro på at kommune- (og fylke)
strukturen er under press og at det er høyst sannsynlig at vi mot
2050 går mot en sterk reduksjon i antall og en profesjonalisering
av driften i en større kommune.
Dagens konsesjonssystem med en begrenset tilgang på nye
rettigheter samtidig som inntjeningen i næringen er god, har
gitt et svært høyt prisnivå ved kjøp av konsesjoner på det åpne
marked. I april ble det gjennomført en lukket budrunde på 10
konsesjoner og de pristilbud som ble gitt (over 60 mill NOK/
konsesjon) reflekterer dette faktum.
Inntil 2002 ble konsesjonene tildelt gratis fra Staten. I de
senere runder ble prisen satt til opptil 10 mill NOK. Flere av de
konsesjoner som ble tildelt gratis og senere tildelinger, har blitt
videresolgt med betydelig fortjeneste.
En forståelig illustrasjon på at dagens system med super pris
for en konsesjon ikke er økonomisk bærekraftig, er dagens
belastende kapitalbinding i lakseoppdrett, i illustrasjonen
nedenfor henført til den siste rekordhøye konsesjonsverdien.

Det kom ikke frem alvorlige protester mot et skifte fra å eie
sjøtillatelse til å leie. Denne ordning bør utredes videre. Det ble
tenkt høyt om franchising av sjøtomter (lokaliteter) kunne være
en idé, et slags REMA 1000 prinsipp som ville lette inngangen til
havbruksnæringen for unge og nyetablerte. Kanskje et effektivt
system som fremmer nyrekruttering?
Den økonomiske godtgjørelse for å drive med dyrking av den
blå åker ble diskutert. Bruken av allmenningen (sjø og hav) skal
det betales for. Det var det full enighet om.
Spørsmålet om et fremtidig system skal introdusere prinsippet
om grunnrente (eller samfunnskontrakt som ett medlem i
Seniortanken liker å kalle den) , ble berørt tilstrekkelig til at
den problematikken nok bør gjennomgås når ny politikk skal
utformes.
Ett innlegg hevdet at de som i dag driver med ferdigvare (VAP)
produksjon, allerede betaler en form for grunnrente fordi tapene
er så store. Innlegget ble notert og er til fortsatt ettertanke. En
annen noe besk kommentar til grunnrenten var at dersom
grunnrente blir innført, så ville det bli «damoklessverdet på
dagens konsesjonssystem»!

Bruk av havet

Bruk av havet representerer store muligheter ikke bare for
lakseoppdrett i Norge, men også andre arter, skjell, alger o.a.
kan komme til å skape grunnlag for næringsutvikling i årene
som kommer. Det ble fra flere poengtert at det er viktig å se
bruken av et norsk kystareal hvor det dyrkes et mangfold av
arter.

Kapitalbinding i lakseoppdrett (illustrasjon fra Salmar)
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Havbruksforum?

Det ble i debatten vist til hva som er oppnådd innen den
maritime sektor i Norge gjennom etableringen av Maritimt
Forum.
Kanskje bør Seniortanken ta initiativ til etablering av
”Havbruksforum”?
Målet med et slikt Havbruksforum må være, i et hvert fall i
en periode frem mot 2050, å profesjonalisere arbeidet med
omdømmebygging, forskningsinnsats, politikerpåvirkning etc.
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Til orientering gjengir vi fra hjemmesiden til Maritimt Forum
som viser formålet med denne organisasjonen:
Maritimt Forum er en stiftelse som representerer hele den
maritime næringen i Norge. Den maritime næringen gir
arbeid til om lag 100 000 nordmenn og skaper verdier for over
150 mrd. kroner årlig. Dette gjør maritim næring til Norges
nest største verdiskaper, etter olje og gass.
Maritimt Forum samler om lag 700 bedrifter og organisasjoner
fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i maritim sektor.
Sammen representerer Maritimt Forums medlemmer hele
verdikjeden – et mangfold som nettopp er den maritime
næringen i Norge sitt fremste fortrinn.
Maritimt Forum har som visjon at Norge skal være det mest
attraktive stedet i EØS-området å drive, eie og utvikle maritim
virksomhet. For å nå dette målet driver vi:
Folkeopplysning og informasjonsarbeid for å synliggjøre
næringen og dens betydning i det norske samfunnet
Politisk påvirkning av de næringspolitiske fellesinteressene
Styrking av samarbeidet og dynamikken i klyngen

Veien videre

Denne rapporten er bestilt av Seniortankens Arbeidsutvalg og
og viser at det er et betydelig arbeid som må gjennomføres før
en skal få til en utvikling som realiserer potensialet i visjonen
om ”Horisont 2050”. Vi trenger å mobilisere flere gode krefter
til dette arbeidet.
Det ble i debatten understreket at en på veien fremover ikke
gaper for høyt men foretar en skrittvis fremrykking.
Det ble opplyst at det er et ønske om kontakt med tenketankene
Civita og Agenda og utfordre disse til å supplere diskusjonen
om veien videre i norsk havbruk.
Vi har forstått det slik at til Regjeringens varslete Stortingsmelding
om havbruk, så ønskes det innspill fra omverdenen. Det er
positivt. Seniortanken byr på denne pamfletten, og vi utdyper
gjerne.
Kristiansund/Røa
24. mai 2014

			Seniortanken
Opplegget
Seniortanken har målsatt å sette fokus på de viktigste problemstillinger som angår et nytt fremtidsrettet
havbrukssystem (inkl. konsesjon) i Norge. Inkludert en bevisstgjøring av næringens utøvere i disse spørsmål, så er
målsettingen å påvirke utformingen av et nytt system.
«Horisont 2050» er Seniortankens begrep på de studier som i de senere år er kommet (ref. SINTEF, Hav 21, FHL)
og som alle uten unntak konkluderer med at Norge har i sitt havbruk et betydelig utviklingspotensial. Hvorvidt
horisonten lyser opp med 6 millioner tonn eller 3 millioner tonn er i denne sammenheng ikke avgjørende. Poenget
er at vekstmuligheten er udiskutabel.
Perspektivet i tenkningen er «Horisont 2050», og underforstått mener Seniortanken at det er behov for en kritisk
tilnærming til dagens oppdrettssystem, inkl. konsesjonsbestemmelsene, som vi mener ikke er innrettet godt nok
for å nå de mål som vi skal legger opp til et vekstløp med «Horisont 2050» i kikkerten.
Opplegget er å invitere sentrale personer i norsk havbruksindustri til å besvare dette spørreskjemaet. I tillegg vil vi
foreta intervjuer med noen av aktørene. Svarene blir til sammen presentert på Seniortankens årsmøte på Frøya 13.
mai 2014.

Svarmodus
Sett deg nå godt i stolen. Skru av mobilen. Lukk øynene og tenk et øyeblikk på alle dine år i bransjen og konsentrer
deg om havbruksindustriens rammebetingelser. Ha spesielt fokus på de siste år (2009-2013, men med 2050
perspektiv !), ettersom disse årene fra myndighetens side antakelig reflekterer best på hvilken måte den forrige
regjeringen valgte å fremme veksten i havbruket.
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Seniortankens spørreskjema

Spørsmål 1
Hva mener du er best med dagens konsesjonssystem og tildelingsrundene slik de har vært de siste år?

Hva liker du minst?

Spørsmål 2
Skal Staten fortsatt selge rettigheter til å drive oppdrett?
JA, evige rettigheter
JA, men begrenset i tid (hjemfall)
NEI, nytt system skal være leie av rettigheter
Gi en kort begrunnelse for svaret:
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Spørsmål 3
Dersom du mener at vi bør starte med et leiesystem av rettigheter til oppdrett i sjøen,
beskriv visse prinsipp som du mener bør følge systemet. (Leietid, fremleie, mulighet til fornyelse.)

Spørsmål 4
I et nytt oppdrettssystem mener du at rettigheten fortsatt skal være knyttet til kun en maksimal grense for oppdrettsvolum?
JA
NEI
Gi en kort begrunnelse for svaret:

Spørsmål 5
Alternativet til volumbetinget rettighet er å introdusere miljømessig bærekraftkriterier som mye
mer styrende for veksten i oppdrettet. Ser du for deg et system som
Kombinerer volumbegrensninger og bærekraftkriterier
Kun bærekraftkriterier
Gi en kort begrunnelse for svaret:
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Spørsmål 6
Dersom miljømessige bærekraftkriterier skal være hoved vekstparameter, ønsker du fortsatt at
Staten skal legge inn volummessige maksbegrensinger?
JA
NEI
Gi en kort begrunnelse for svaret:

Spørsmål 7
Skal kravet til miljømessig bærekraft legges inn i tillatelse til å drive oppdrett (konsesjon) eller til den enkelte sjølokalitet?
Konsesjonen
Lokaliteten
Gi en kort begrunnelse for svaret:
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Spørsmål 8
Hvem/hvilken instans/etat skal bestemme de miljømessige bærekrafts kriterier som skal styre veksten og volumet i oppdrettet?
En egen fagetat
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Et nytt Sjømatdirektorat
Andre forslag
Gi en kort begrunnelse for svaret:

Spørsmål 9
Ser du for deg at hele kysten skal oppdrette med de samme bærekraft kriterier, eller kan du se
for deg et system med ulike kriterier og verdier?
Likt langs hele kysten
Ulikt
Gi en kort begrunnelse for svaret:
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Spørsmål 10
Er du enig eller uenig at kysten i fremtiden skal inndeles i oppdrettsregioner/soner som hver for seg er underlagt et
driftsregime som alle i samme region må følge?
ENIG
UENIG
UENIG fordi ny oppdrettsteknologi vil nøytralisere behovet for kollektiv adferd
Gi en kort begrunnelse for svaret:

Spørsmål 11
Bør et nytt konsesjonssystem snu det gamle på hodet i den forstand at før oppdrettstillatelse blir gitt, så må selskapet ha gjort
avtale om godkjent lokalitet(er) med tilhørende bærekraftkriterier, og deretter søke om tillatelse?
ENIG
UENIG
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Gi en kort begrunnelse for svaret:

Spørsmål 12
Hva i et nytt system er en god og riktig reaksjon på et alvorlig brudd på konsesjonens bærekraftkriterium?
Bot
Inndragning av driftstillatelse
Fengselsstraff
Tvangsutslakting
Gi en kort begrunnelse for svaret:
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Spørsmål 13
Mange mener at dagens forvaltning av norsk oppdrett er komplisert, har for mange særlover (som forvaltes av særlovgivningsmyndigheter som Mattilsynet, Miljødirektoratet KLIF, Kystverket, NVE , Fiskeridirektoratet, fylkeskommunene,
kommunene), forvaltning er fragmentert, unødvendig byråkratisk, uklare roller og ansvar, avgjørelser tar alt for lang tid og at
dagens forvaltningsstruktur ikke er tilpasset fremtidig utvikling i næringen.
Her kommer noen spørsmål som til sammen belyser problematikken vedr. byråkratiet.

a)

Er det behov for sterkere samordning og effektivisering av forvaltningen – f.eks. en «foredlet» utgave av tidligere
Trøndelagsmodell med delegert vedtakskompetanse fra særlovsmyndighetene – «én dør inn»?
JA
NEI

Gi en kort begrunnelse for svaret.:

Hvis JA, hvem bør ha ansvaret for samordning av forvaltningen
(såkalt delegert vedtakskompetanse relatert til særlovgivningsmyndigheter)?
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b)

Er dagens forvaltningsområder OK eller bør regiongrensene være lik for forvaltningsmyndighetene? (vi har i dag
ulike regionsgrenser mellom forvaltnings-/særlovgivningsmyndigheter)
OK
NEI, regionsgrensene bør være lik for de ulike forvaltningsmyndigheter

Gi en kort begrunnelse for svaret:

c)

Ut fra målet om utvikling av en bærekraftig næring, er bestemmelsen om flytting over regiongrenser for rigide?
Bør vi i det hele tatt ha slike grenser?
Dagens bestemmelser er for rigide
Nei, bort med grensene!

Gi en kort begrunnelse for svaret:

d)

Kan forskrifter om transport av settefisk og slaktefisk til og fra helsesoner, evt. lus soner, ivareta kravet om 		
bærekraft; også ut fra et «føre var prinsipp»?
JA
NEI

Gi en kort begrunnelse for svaret:
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e)

En av utfordringene er hvordan vi rent operativt skal innrette forvaltningen (geografisk/faglig) og det juridiske
rammeverket (sjø/ferskvann) – ut fra målet om bærekraft i forhold til ressurser/økosystem, helse og miljø – for å
kunne utløse fremtidig potensiale – jf. utredning mot 2050.

Har du kommentar til denne påstanden?

f)

Hva skal veie mest i utviklingen av havbruksnæringen – faglige tilrådninger eller politisk detaljføringer?
Faglige tilrådninger
Politiske detaljføringer

Gi en kort begrunnelse for svaret:
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Spørsmål 14

a)

Mange mener det er behov for sterkere samordning, rasjonalisering og effektivisering av tilsynsmyndighetene fordi
man opplever at mange tilsynsaktører er ute i «samme ærende».
ENIG
UENIG

Gi en kort begrunnelse av svaret:

b)

Er det behov for koordinering av inspeksjonsvirksomheten for og mellom de ulike tilsynsmyndighetene?
JA
NEI

Gi en kort begrunnelse av svaret:

c)

Er det behov for samordning og effektivisering av de ulike tilsynsskjemaer?
JA
NEI

Gi en kort begrunnelse for svaret:
.
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Spørsmål 15
Hvilke eventuelle vekstbegrensninger i norsk oppdrett ser du for deg? (i viktighets rekkefølge, bruk tall 1 for viktigst,
2 for nest viktigst, 3 osv.)
Alt.

Type begrensning				Nr.

Evt. kommentar

A
Mangel på næringsriktig fôr
		
B
Mangel på bærekraftige lokaliteter
		
C

Utilstrekkelige nye teknologiløsninger
(mot lus, rømming, sykdom)		

D

Manglende og uforutsigbart samarbeid
mellom næringsaktørene		

E

Beslutningsvegring hos sentrale myndigheter		

F

Beslutningsvegring hos lokale myndigheter		

G
Etterspørselsvikt
		
H
Mangel på smolt
		
I
Andre (gi eksempel)
		
J

Ikke godt nok tilpasset regelverk

		

Spørsmål 16
Mange mener at det vil være avgjørende for å sikre en positiv utvikling av havbruksindustrien at kystkommunene prioriterer
sitt engasjement i denne næringen, spesielt når det gjelder å tilby gode sjølokaliteter.
Hva må til for at en kystkommune skal prioritere arbeidet med nye sjø- «tomter»?
• Leieavtaler direkte med oppdretter
• Sentral bistand (økonomisk og faglig) i arbeidet med lokalitetsundersøkelser
• Arealavgift som direkte betales til kommunen
• Andre forslag:
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				Pamflett Vedlegg 1 andre land
Oversikt over reguleringssystemene hos
våre viktigste konkurrentland
Kilde: Areal til begjær, Gullestadutvalget av 2011.

Chile
Chile har et todelt forvaltningsopplegg.
Autorisasjon, som gis av det chilenske fiskeridepartementet, er en tillatelse til å drive oppdrett. Autorisasjonen
kan omsettes, overføres og leies ut samt at den også er ubegrenset i tid. Den kan imidlertid trekkes tilbake gitt
visse begrunnelser.
Konsesjon som utstedes av myndigheter innen forsvaret, gir en rett til lokalisering som er knyttet til et definert
geografisk sjøareal hvor det kan lokaliseres akvakulturanlegg innenfor visse avstandsgrenser.
Hvert år betales en leie for bruk av sjøarealet. Avgiften baserer seg på tildelt konsesjonsareal, og har frem til og
med 2010, vært på 2 UTM / Hektar. Enheten UTM varierer månedlig i takt med inflasjonen, men tilsvarer i
dag ca. CLP 37 600 = NOK 475. Med endringene som er gjort i lovverket rundt akvakulturnæringen i Chile i
2010, vil disse satsene økes med 2UTM/hektar over en fireårsperiode, slik at årlig avgift per hektar i 2014 blir
på 10 UTM / hektar.
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2010		
2 UTM/Há

2011		
4 UTM/Há

2012		
6 UTM/Há

2013		
8 UTM/Há

2014
10 UTM/Há

Årlig lisensavgift for oppdrettskonsesjoner. Kilde: Det chilenske senatet (www.senado.cl)
Basert på et anslag på godkjent konsesjonsareal på ca. 25 000 hektar, hvorav knappe 50 % er konsesjonsareal
knyttet til laksefisk, tilsvarer dette en samlet årlig avgift innbetalt fra laksenæringen tilsvarende vel 11 Mill
NOK i 2010. Gitt samme konsesjonsareal i 2014, og uendret valuta, vil denne avgiften tilsvare ca. NOK 56 Mill.
Denne avgiften gjelder all akvakulturvirksomhet, og innbetales og forvaltes på nasjonalt nivå. Det er verdt å
nevne at i tillegg til et allerede godkjent konsesjonsareal på ca. 12 000 Há til laksefisk i Chile, foreligger det nye
konsesjonssøknader for laksefisk, tilsvarende over 50 000 Há.
Erfaringene viser at det er tilgang på egnede sjøareal med tilstrekkelige avstander ut i fra fiskehelse-og velferdshensyn og mangel på grunnleggende infrastruktur som muliggjør moderne akvakulturproduksjon, som per i
dag er den faktisk begrensende faktor for videre vekst.

Skottland
Skottland har et forvaltningsopplegg hvor man får en generell tillatelse til å drive oppdrett, som videre er
knyttet til et bestemt areal. Skottlands plan- og bygningslov likner Norges, og forvaltes på kommunalt nivå.
Sentral instans er fra og med 2009 er Marine Scotland som forvalter den nye Marine (Scotland) Act som trådte
i kraft 1.4.2010 og som koordinerer prosessen mellom sektormyndighetene.
Marine Scotland er også ansvarlig for oppfølging av regelverket for forebygging og bekjempelse
av fiskesykdommer gjennom Fish Health Inspectorate.
EUs fiskehelseregelverk danner grunnlaget for regelverket.
Gjennom Code of Good practice for Finfish Aquaculture har man, som sykdomsforebyggende tiltak, delt inn
kysten i «management areas». Videre har miljømyndighetene, Scottish Environmental Protection Agency, stor
innflytelse på betingelser for oppstart og drift, herunder fastsettelse av
biomasse og tetthet på lokalitet, utslippsvilkår, miljø- og resipientundersøkelser mv.
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I 2009 vedtok man også en omfattende strategisk plan for utvikling av bærekraftig akvakultur.
I Skottland er ”The Crown Estate”, som eier av tilnærmet alt sjøareal ut til territorialgrensen på 12 nm, ansvarlig for godkjennelse av all utøvelse av akvakulturvirksomhet her. Crown Estate krever i den forbindelse et
relativt lite avgiftsbeløp for søknadsbehandling og arbeidet knyttet til tildelingen av tillatelsen (£ 80).
Tillatelsen som blir gitt knyttes til spesifikke, omsøkte lokaliteter, og har gjerne en varighet på 15 år samt en
årlig avgift/leie, som skal reflektere nivået og verdien av produksjonen som skjer på lokaliteten. Den årlige
leien betales etterskuddsvis, med basis i rapportert årlig produksjonsvolum (eget skjema sendes ut fra Crown
Estate).
Gjeldende satser for laks/ørret er på £ 0,017/kilo sløyd vekt m/hode for fastlandet, og £ 0,0153/kilo for Shetland, Orknøyene og Hebridene.
Skottlands primære utfordringer er knyttet til forholdsvis få og grunne lokaliteter samt stedvis problemer med
manglende skjerming og stor grad av eksponering.

Irland
I Irland er det etablert en lisensordning hvor det søkes til Departement of Marine
and Natural Resources. Lisensene varer i 10 år og det betales årlig leie per tonn produsert
mengde.
Organisering av forvaltningen, regelverket og sektormyndighetenes ansvar har likheter med den norske
forvaltningsordningen. Produksjonen av oppdrettet laksefisk er forholdsvis begrenset på grunn av mangel på
drivverdige lokaliteter, men også pga. gjentatte utbrudd av pankreassykdom (PD) og gjellesykdommer.
Som ledd i sykdomsforebyggingen har forvaltningen lagt vekt på brakklegging og innført «single bay management».

Færøyene
På Færøyene kreves også lisens for å drive oppdrett, men det er ikke definert noen direkte volumeller produksjonsbegrensning.
Lisensutsteder er næringsdepartementet.
Lisensen gir rett til å etablere, restrukturere, utvide, kjøpe og drive akvakulturanlegg.
Ett selskap kontrollerer i dag mer enn 40 % av lisensene på Færøyene.
Tillatelsene er tidsbegrenset til 12 år. I lisensen ligger disposisjonsrett over et definert sjøareal,
men det betales ikke leie for arealet.
Arealtilgangen på Færøyene er begrenset. Etter årtusenskiftet kom en periode med svært høy dødelighet og
påfølgende tap i produksjon og lav lønnsomhet. Etter denne perioden er produksjonsområder med koordinerte utsett blitt viktig som forvaltningsgrep for å sikre best mulig
helsetilstand.
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USA
Oppdrettet laksefisk utgjør en beskjeden del av USAs samlede produksjon av marine akvakulturprodukter, og
finner hovedsakelig sted i statene Washington på vestkysten
og Maine på østkysten.
Administrativt deles ansvaret mellom Departement of Commerce og Departement of Agriculture. Men også
en rekke andre departementer har regelverk som kommer til anvendelse. Det er delstatsmyndighetene som gir
konsesjon, fastsetter driftsvilkår, miljøbetingelser og eventuelle produksjonsavgrensninger.
Tillatelse gis (leases) for ti år av gangen for et areal på gjennomsnittlig 12–50mål. Maksimalt areal for ett
konsern er 625 mål. Det betales årlig leie for sjøarealet.
Utfordringer er knyttet til mangel på lokaliteter, tidevannsforskjeller og vern mv.

Canada
Det er en vesentlig grad av regional autonomi innen de provinsene Canada er inndelt i. Det innebærer at selv
om reguleringen skjer i fellesskap mellom provinsene og de føderale (sentrale) myndighetene, Fisheries and
Oceans Canada, blir det meste av rammeverk, standarder mv. for akvakulturnæringen fastsatt av provinsmyndighetene. Et sentralt dokument er Aquaculture Policy
Framework fra 2002.
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Organiseringen av forvaltningen i de ulike provinsene varierer betydelig. Det opereres
med en type konsesjon som er knyttet primært til én lokalitet, i kombinasjon med en såkalt arbeidstillatelse.
Det må også innhentes tillatelse knyttet til bruk av
sjøbunnen under, en såkalt «underwater lease».
Tildeling av konsesjon skjer i regi av provinsene, som også fastsetter vilkår og betingelser for drift og
miljøovervåking basert på godkjente driftsplaner. Oppdretter leier lokaliteten av provinsmyndighetene
for en begrenset periode på fra 10 til 30 år, mens arbeidstillatelsen må fornyes innen tre år. Det betales årlig
leie for konsesjonen. Utfordringer er knyttet til areal og brukerkonflikter, spesielt i områder som tradisjonelt
har vært viktige for urfolk («first nations»).
Provinsene på østsiden av Canada har delt inn sjøarealet i sju produksjonsområder,
mens British Colombia i 2000 innførte et lokaliseringsopplegg hvor en lang rekke differensierte avstandskrav
må være oppfylt før lokalitetssøknader innvilges.
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