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Uttalelse vedrørende havbruk og Skjerstadfjorden

Forslag til uttalelse ble vedtatt mot 2 stemmer fra Bodø kommune.
Vedtak:
Havbruksnæringen får en stadig større betydning for Saltenregionen. Det investeres tungt fra
næringen, og det foreligger en rekke spennende utviklingsplaner i regionen som kan bidra til
økt verdiskapning, kunnskap og flere arbeidsplasser. Dette kan igjen bidra til å sikre utviklingen i flere Saltenkommuner.
Regionrådet er kjent med de miljømessige utfordringer som havbruksnæringen møter i flere
områder langs norskekysten. Utfordringer med bl.a. lakselus, som næringen og myndighetene i fellesskap må løse.
I denne situasjon har Salten Regionråd registrert at oppdrettsnæringen fra departementets
side er tilbudt å ta ut inntil 5 % vekst hvert annet år, dersom anleggene tilfredsstiller de nasjonale lusekravene. Disse kravene er såpass strenge at det kun vil være et fåtall lokaliteter i
Norge som vil kunne ta ut denne vekstmuligheten. Oppdretterne i Skjerstadfjorden har innfrid
disse kravene fra myndighetene.
I Salten er det imidlertid flere steder der det ligger godt til rette for økt aktivitet som kan bidra
til den fremtidige veksten som det legges opp til fra både myndigheter og fra næringen. Salten Regionråd ber derfor departementet om å vurdere, både nye konsesjoner til Salten, og
en differensiert ordning hvor oppdretterne som etterlever alle miljøkrav kan ta ut en større
MTB- økning enn 5%.
Ut fra et miljømessig synspunkt bør nye konsesjoner i Skjerstadfjorden tildeles allerede etablerte lokasjoner.
For et år siden vedtok Stortinget å etablere Havbruksfondet, et fond hvorfra oppdrettkommunene skulle få sin del av verdiskapning som denne næringen genererer. Problemet er at det
kun kommer påfyll til dette fondet de årene det er vekst i næringen.
Nå har fiskeriministeren nylig gått ut og sagt at det ikke vil komme penger til kommunene fra
dette fondet i år, og sannsynligvis heller ikke neste år. På bakgrunn av dette vil Salten Regionråd på det sterkeste påpeke at den omtalte areal/produksjonsavgiften basert på den
produksjonen som allerede pågår i dag, snarest må innføres.
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