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Nordland må videreutvikles som fiskeriregion
Salten Regionråd viser til fiskeridirektørens forslag om å dele Norge inn i tre fiskeriregioner.
Salten Regionråd ber om at Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland og Bodø opprettholdes og
videreutvikles som et selvstendig kontor, og at modellen med fem regionkontor velges. Dette på
bakgrunn av at Nordland er det største fiskeri- og havbruksfylket i Norge.
Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland og Bodø må videreutvikles og styrkes.
Nordland er det største fiskeri- og havbruksfylket i Norge og den dominerende verdiskaperen i
Nord-Norge. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, både målt i verdi og i eksport per
innbygger eksklusiv olje (ref. Indeks Nordland 2015). I 2014 hadde Nordland Norges største
produksjonsvolum av laks og passerte 253 000 tonn. Det settes i mange sammenhenger
likhetstegn mellom Nordland og Nord-Norge. I virkeligheten er de tre nordnorske fylkene svært
forskjellige, både nærings- og samfunnsmessig. De har også ulike drivkrefter for utvikling.
Salten er Nord-Norges største region med om lag 80 000 innbyggere. Salten er vertskap for viktige
næringer, og er sterk innenfor marin sektor og eksportrettet industri. Til sammen utgjør Salten en
sterk og viktig motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regionene i Nord-Norge.
Fylkeshovedstaden Bodø er lokalisert i Salten og er vertskommune for flere viktige statlige
funksjoner som blant annet Forsvarets Operative Hovedkvarter, Hovedredningssentralen, ledelsen
for Helse Nord HRF og Statens vegvesen region nord. Bodø som fylkeshovedstad i det største
fiskeri- og havbruksfylket i Norge er et transportknutepunkt både nasjonalt og mot de tunge
regionene for vinterfiske og havbruk. Dette gjelder ikke minst mot Mattilsynets hovedkontor for
Nord-Norge på Sortland.
Salten har et fortrinn ved at Universitetet i Nordland (UiN) er lokalisert i Bodø. En av fire fagsøyler
ved universitetet er «Fakultetet for biovitenskap og akvakultur», og det er gjennom flere år bygd
opp et stort fag- og forskningsmiljø, både på campus og i Mørkvedbukta. Dette gir UiN muligheten
til å bli nasjonalt og internasjonalt ledende innenfor dette fagområdet. I tillegg er NCE Akvakultur
(det eneste i Norge) lokalisert ved Kunnskapsparken Bodø. NCE Akvakultur er en av 12
bedriftsklynger tilknyttet NCE programmet. NCE Akvakultur fokuserer på verdiskaping og
innovasjon tilknyttet kommersiell produksjon av oppdrettsfisk og sjømat for et globalt marked.
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¼ av Norges kystlinje er i Nordland og havet og kysten gir Nordland et stort potensial for ny vekst.
En betydelig økt satsing på forskning og utvikling innenfor marine og maritime næringer i fremtiden
vil bidra til å gi fylket en enda mer spennende og verdiskapende marin sektor i løpet av få år. Det
forventes at nasjonale og lokale myndigheter prioriterer økte bevilgninger til denne satsningen.
Fiskeri- og havbruksnæringen har vært i sterk endring de to siste tiårene.
Det er viktig at fiskeridirektoratet evner å omstille seg i forhold til de store endringene. Nærings- og
fiskeridepartementet har eksempelvis signalisert at Fiskeridirektoratet skal vektlegge havbruk
sterkere enn det de gjør i dag nettopp for å holde tritt med utviklingen og veksten i næringen.
Nærhet til tilsynsoppgavene og tjenesteproduksjonen er en viktig del av Fiskeridirektoratets
samfunnsoppdrag. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Direktoratet for forvaltning og IKT
(Difi) i oppdrag å evaluere Fiskeridirektoratet. Evalueringen ble offentliggjort 31. januar i år, og Difi
poengterer i evalueringen at «Brukerorienteringen vil kunne bli styrket som følge av bredere og
tyngre fagmiljøer, men svekkes dersom den fysiske avstanden til brukere oppleves som for stor.»
Dette er et viktig argument for at modellen med fem regionkontor bør velges, og at regionkontoret i
Nordland og Bodø opprettholdes og videreutvikles.
Videre har Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland i dag ansvar for to nasjonale ordninger.
Dette er viktige ordninger som kjøperregisteret og gebyrordningen for havbrukssaker, og som må
opprettholdes i framtiden.
Salten Regionråd er sterkt urolig over de konsekvensene en reduksjon i antall fiskeriregioner vil
medføre, dersom fiskeridirektørens forslag om å dele Norge inn i tre regioner får gjennomslag.
Det er etter vår vurdering svært uheldig å svekke Fiskeridirektoratets nærhet til Nordland
som det største fiskeri- og havbruksfylke i Norge. Nærheten til tilsynsoppgavene og
tjenesteproduksjon er svært viktig for fiskeri- og havbruksnæringen, og tilsier at modellen
med fem regionskontor bør velges. På denne bakgrunn må regionkontoret til
Fiskeridirektoratet i Nordland og Bodø opprettholdes og videreutvikles som et selvstendig
kontor.
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