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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 21.09.2012  

 

Sak: SR-sak 36/12  Innspill til marin verdiskaping i Salten og Nordland 
  

 

Enstemmig uttalelse: 

1) Salten Regionråd er positive til at Nordland fylkeskommune har startet et strategisk 
arbeid innenfor marin næring.  

2) Salten Regionråd ber om at fylkeskommunen jobber for å tilrettelegge for gode forut-
sigbare rammebetingelser for fiskeri- og havbruksnæringen slik at det blir attraktivt for 
bedriftene å satse, både på videreutvikling av eksisterende bedrifter og på utvikling av 
nye bedrifter. Det er viktig at rammebetingelsene har en fleksibilitet som tar høyde for 
endringer i markeds- og produksjonsbetingelser. 

3) Salten Regionråd ber om at Nordland fylkeskommune tar initiativ til å utvikle statistikk 
og dokumentasjon på verdiskapingen og ringvirkningene som genereres innenfor marin 
sektor.  

4) Fylkeskommunen bes om å ta initiativ til og identifisere hvilke faktorer som utgjør de 
største hindringer for at man kan få utløst mer bearbeiding av sjømat i fylket, herunder 
å vurdere og foreslå tiltak som kan iverksettes for å gjøre videreforedling mer lønnsomt 
i et bedriftsøkonomisk perspektiv. 

5) Rekruttering av ungdom til næringen, og til å velge utdanning innenfor fiskeri- og hav-
bruksnæringen må gis oppmerksomhet. Det bør også kartlegges hva må til for å øke 
sysselsettingen innenfor det tradisjonelle kystfisket.  Det er et behov for økt kompetan-
se innen fiskeri- og havbruksnæringen og dette må koples sammen med forskning og 
overvåkning av våre vassdrag der villaks går opp. 

6) Nordland har et fortrinn ved at Universitetet i Nordland er lokalisert i Bodø med Fakulte-
tet for biovitenskap og akvakultur. En utvikling av et nasjonalt og internasjonalt ledende 
senter for havbruksbasert etter- og videreutdanning ved Universitetet i Nordland vil 
være spennende og framtidsrettet, og vil bidra til å styrke kompetansen i næringen. 

7) Arealavgift/produksjonsavgift på oppdrettsanlegg vil sikre vekst i oppdrettsnæringa og 
bidra til å opprettholde og styrke lokalsamfunn. Salten Regionråd er opptatt av at det 
legges til rette for oppdrettsnæringen og settes av areal langs strandsonen og i sjøom-
rådene for å kunne utvikle næringen videre. Arealavgift/produksjonsavgift på opp-
drettsanlegg vil være en viktig inntektskilde for å sikre gode tjenester, bosetting og re-
kruttering i kystkommunene. Skal kommunene sette av areal til oppdrettsnæringen, er 
det viktig at næringen bidrar økonomisk og direkte til lokalsamfunnet gjennom arealav-
gift/produksjonsavgift. 

8) Det må jobbes for å styrke kapitaltilgangen for fiskeri- og havbruksnæringen slik at 
framtidig utvikling blir gjennomførbart. Dette omfatter både eksisterende aktivitet, men 
også ny virksomhet basert på å utnytte marine ressurser, for eksempel algeproduksjon. 
Det bør satses på aktiv virkemiddelbruk for å legge til rette for økt bruk av de marine 
ressursene.  
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9) Det må settes økt fokus på miljøperspektivet og oljevernberedskapen. Dette bør spesi-
elt knyttes opp til skipstrafikk, olje- og gassvirksomhet og økning i turistfiske.  

10) For å sikre langsiktig utnytting av ressursene, bør det stilles spesielle miljømessige 
krav som ivaretar et rent hav. Fokus på å bevare havet som en ressurs, og ikke en 
dumpings- eller utslippsplass, bør prioriteres. 

11) Økt satsing på å klargjøre og dokumentere bærekraft, vil gi bedre forståelse og bedre 
beslutningsgrunnlag tilknyttet lokalitetssøknader. Dette kan gjøres gjennom oppfølging 
av arbeidet med fjordstandard, vil bidra med hensiktsmessig informasjon om de faktis-
ke forhold lokalt. 

 


