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■ Fiskeribladet Fiskaren har i en serie artikler over tre år avdekket at velmente politiske intensjoner 
resulterte i en parodisk forvaltningspraksis preget av synsing og tilfeldigheter. Saken gjelder regjer-
ingens tildeling av nye tillatelser, konsesjoner, for oppdrett av laks. 

■ Dekningen i FiskeribladetFiskaren har direkte påvirket tildelingsprosessen og bidratt til at fisker-
istatsråden til slutt måtte erklære seg inhabil, samt at det måtte tildeles flere konsesjoner enn regjer-
ingen hadde planlagt. 

■ Fiskeri og akvakultur er Norges nest største eksportnæring. Vår journalistiske dekning har vært 
lang og innfløkt, men grundig. 

■ Konsesjonskrigen forsetter i rettssystemet i år, 2012, og regjeringen kan bli tvunget til å tildele 
enda en ”ekstrakonsesjon”.

Skulle bidra til lys i husan. Men det ble i stedet brann på kysten: Tidligere fiskeri- og kystminis-
ter Helga Pedersen skulle gjennom sin “nye” fiskeripolitikk sørge for at det ble lys i husan på kysten.

Et ”bidrag” til dette var å tildele 65 nye laksekonsesjoner i 2009. I stedet for lys i husan, førte tilde-
lingen til brann på kysten. Årsaken til det var uklare tildelingskriterier. Tildelingskriteriene ga store 
rom for tolkninger. I tillegg var det fritt fram for lakseoppdretterne å love gull og grønne skoger i 
forhold til hvor mye lokalsamfunnene skulle få igjen, hvis bare de fikk kjøpe en konsesjon fra staten, 
langt under markedspris.

Tildelingen satte oppdretterne opp mot hverandre. Oppdretter A var heldig og ble tildelt en kons-
esjon, mens oppdrette B som var like godt kvalifisert, ikke fikk konsesjon. Gode naboer ble bitre 
fiender.
 
Ble politikk fra første stund: Helga Pedersen ville at fylkeskommunen skulle ha et ord med i laget 
om hvem konsesjonen skulle tildeles til. 

Fylkeskommunen skulle derfor konsulteres av Fiskeridirektoratets regionkontor før tildelingen. 
Dette ble det bråk av fra første stund. Nordland var det fylket som fikk øremerket flest konsesjoner av 
Helga Pedersen, 15 av totalt 65. Fylkeskommunen i Nordland laget sin egen tildelingsforskrift, stikk i 
strid med Fiskeri- og kystdepartementets intensjon. 

Syv av de 15 tildelingsvedtakene til Nordland fylkeskommune ble underkjent av Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland.
 
Fiskeri- og kystministeren inhabil: Flere av lakseselskapene som ikke ble tildelt konsesjoner av 
Fiskeridirektoratets regionkontorer, klaget til Fiskeridirektoratet i Bergen.

Ett av dem var Bindalslaks i Nordland. Sittende fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er me-
deier i Bindalslaks sitt morselskap, Sinkaberg-Hansen.

Det ble i den forbindelse reist spørsmål om statsrådens habilitet. Hun erklærte seg selv inhabil da 
Bindalslaks vant fram i klagerunden på konsesjonstildelingen. Næringsminister Trond Giske tok 
over som settestatsråd for Berg-Hansen i konsesjonssaken.



 Side 3
Skuprapport 2011

Flere av konsesjonssakene i tildelingsrunden 2009 endte i rettssystemet. Det ville ha blitt mange 
flere rettsmøter om ikke Trond Giske hadde tildelt ”friske konsesjoner” til fire lakseselskaper. To i 
Hordaland og to i Nordland.

Fiskeri- og kystdepartementet hevdet lenge at det var uaktuelt å løse konflikten med ”friske konses-
joner”. Men etter sterkt press, blant annet i Stortinget – også fra rødgrønne stortingsrepresentanter 
– ble saken løst på denne måten.
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Kort om laksekonsesjoner:
Sjømatnæringen står i dag for de nest største eksportinntektene til Norge. Det er bare olje og gass 
som er større. 

Pengemaskinen de siste årene innenfor sjømatnæringen er lakseoppdrett og til en viss grad oppdrett 
av ørret.

At sjømatnæringen stadig blir viktigere for Norge, illustreres ved at flere lakseselskaper er notert på 
Oslo Børs. Oslo Børs har også blitt verdens sjømatbørs.

For å drive lakseoppdrett kreves det en tillatelse, en konsesjon. Med en slik konsesjon kan en drive 
med både lakse- og ørretoppdrett. Fordi lønnsomheten er størst i lakseoppdrett, har de aller fleste 
valgt å satse på laks.

Det er i dag til sammen 946 lakse- og ørretkonsesjoner, heretter kun referert til som laksekonses-
joner, i Norge. En laksekonsesjon begrenser hvor mye fisk man lovlig kan oppdrette.

Det har ved jevne mellomrom vært runder med tildeling av nye konsesjoner. Lakseoppdretterne 
ønsker mulighet til mer vekst. Kapasitetsøkning kan gjøres på to måter: Enten gjennom å tildele flere 
konsesjoner. Eller å øke kapasiteten på eksisterende konsesjoner.

Oppdretterne har i de siste rundene måtte betale et vederlag til staten for konsesjonene. Dette ved-
erlaget har i de aller fleste tilfeller vist seg å være langt lavere enn markedsverdien på konsesjonen. 
Markedsprisen er hva en lakseoppdretter må betale for konsesjonen i det åpne markedet.

Derfor har det også vært stor rift om de billige tildelingskonsesjonene blant lakseselskapene.

Det er Fiskeri- og kystdepartementet som styrer laksekonsesjonspolitikken i Norge.
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Den er også Fiskeri- og kystdepartementet som bestemmer kriteriene for å ”få” konsesjoner.

Siste  runde for nytildeling av laksekonsesjoner, var det daværende fiskeri- og kystminister Helga 
Pedersen som tok initiativ til. Det var også Pedersens regime som laget tildelingskriteriene.

Kort om Fiskeribladet Fiskaren og meg:
Fiskeribladet Fiskaren er en del av Norges Handels og Sjøfartstidende, NHST Media Group-kon-
sernet. Papiravisa er NHSTs ”papirsatsing” på sjømat, mens Intrafish.no er NHSTs  nettsatsing på 
oppdrett.

Mitt ansvarsområde i Fiskeribladet Fiskaren er oppdrett, noe som jeg har jobbet med siden septem-
ber 2000. 90 prosent av det jeg skriver, handler om problemstillinger rundt lakseoppdrett.
 
Når og hvordan kom arbeidet i gang, hva var ideen som startet det hele? 
Konsesjonsrunden 2009 er en sak som strekker seg over mange år. Daværende fiskeri- og kystmin-
ister Helga Pedersen kom allerede i august 2007 med nyheten om at Fiskeri- og kystdepartementet 
ville tildele nye laksekonsesjoner i 2009.

Når jeg skriver denne metoderapporten, i begynnelsen av januar 2012, ruller faktisk konsesjons-
saken fremdeles videre. 

Det meste jeg har skrevet om konsesjonsrunden 2009, er publisert i 2009, 2010 og 2011. Men det vil 
også bli skrevet om saken i år:

Norsk Havbrukssenter i Nordland, vant i fjor høst fram i Oslo tingrett om å få sin konsesjonssøknad 
behandlet på nytt av Fiskeridirektoratet. Men staten anket og saken skal opp i lagmannsretten i 
oktober i år.

Tidligere tildelingsrunder har foregått i rimelig rolige former. Men da jeg så Helga Pedersens to til-
delingskriterier for 2009-runden, skjønte jeg at det ville bli bråk. I tildelingsforskriften til Fiskeri- og 
kystdepartementet fra 2009 står de to tildelingskriteriene som både fylkeskommunene og Fiskeridi-
rektoratet var pålagt å følge.

”Ved prioritering av søknader skal det særleg leggjast vekt på
a) Om søkjar er en mindre aktør i næringa
b) Om søkjar vil leggje til rette for auka bearbeiding med sikte på økonomisk integrasjon i kyst-
distrikta i Noreg”

Når det gjelder punkt a, så ble, etter press fra de større oppdrettselskapene, en mindre aktør defin-
ert som et selskap som allerede hadde fra én til 19 laksekonsesjoner. Dette står i departementets 
merknader til tildelingsforskriften. 

De fleste er enige om at 19 konsesjoner er et mellomstort selskap. Det er i dag faktisk noen selskaper 
som kun har én konsesjon.

Når det gjelder det andre kriteriet, b, så fikk jeg raskt avdekket at Fiskeridirektoratet ikke ville kon-
trollere om lakseselskapene som søkte på konsesjonene i praksis gjorde det de skrev i konsesjons-
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søknaden: At de ville gjøre så mye som mulig for å skape mer aktivitet rundt laksevirksomheten ved 
å bearbeide laksen i større grad på anlegget.

Systemet som fiskeri og kystministeren la føringer for var å oppfordret lakseoppdretterne til å gjøre 
seg ”lekker”. Oppdretterne kunne love og lyge for å sikre seg konsesjoner. Ingen ville etterprøve om 
søkerne gjorde det de lovet i søknaden.

Det lå an til å bli et norgesmesterskap i søknadsskriving.

En annen ting som etter hvert ble klart var at i kriteriet b, var kystdistrikt definert som kystkom-
muner innenfor virkemiddelområdet for differensiert arbeidsgiveravgift. Denne presiseringen står 
i Fiskeri- og kystdepartementets sine merknader til tildelingsforskriften. Dette forsto ikke Fiskeri-
direktoratet selv, og det ble gitt konsesjoner i Hordaland til selskaper som ville bearbeide laksen i 
andre kommuner, som ikke var omfattet av ordningen.

Det var rett og slett de vage tildelingskriteriene som gjorde at jeg fra starten av skjønte at 
konsesjonsrunden 2009 ikke ville bli så lett å håndtere som både Fiskeri- og kystdepartementet og 
Fiskeridirektoratet mente.

Hva var den sentrale problemstillingen ved starten av prosjektet?
Tildelingen av laksekonsesjoner i 2009 ble en parodi på forvaltningspraksis med påfølgende 
klagerunder i 2009 og 2010, rettsmøter i 2010 og 2011 og i år, samt behandling i Stortinget i 2010.

Dette har jeg gjennom flere artikler i 2009, 2010 og 2011 forsøkt å få fram.

Den sentrale problemstillingen i mitt arbeid var den umulige jobben staten ved Fiskeri- og kystde-
partementet, Fiskeridirektoratet sentralt (i Bergen) og Fiskeridirektoratets regionkontorer, hadde 
med å tildele konsesjonene.

Det store spørsmålet var hvordan konsesjonstildelingen kunne gjøres rettferdig.

Prisen på en laksekonsesjon i 2009-runden var åtte millioner, bortsett fra Finnmark. I Finnmark var 
prisen tre millioner kroner. Men i Finnmark var det ikke forventet noen stor krig om konsesjonene. 
Det ble det heller ikke.

Når tildelingsprisen er åtte millioner kroner og markedsprisen er mellom 30 og 40 millioner, sier det 
seg selv at det ville bli rift om konsesjonene. 

I tillegg var staten ikke villig til å etterprøve at de som fikk konsesjon fulgte opp det de hadde lovet at 
de skulle gjøre i konsesjonssøknaden.
  
Endret problemstillingen seg underveis?
Ja Lisbeth Berg-Hansens habilitet ble sentral i konsesjonssaken.

Etter hvert ble også fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen en del av problemet. Hun overtok 
statsrådposten fra Helga Pedersen etter valget høsten 2009.
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Lisbeth Berg-Hansen har en eierpost på 11 prosent i lakseoppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen.

Sinkaberg-Hansen er morselskapet til Bindalslaks. Bindalslaks var en av søkerne på konsesjonene i 
Nordland. Bindalslaks hadde fire konsesjoner før 2009-runden.

I første runde fikk ikke Bindalslaks konsesjonen selskapet søkte på. Men i klagerunden ble selskapet 
tilgodesett. 

Det gjorde at det ble reist spørsmål om Lisbeth Berg-Hansen sin habilitet.

Lisbeth Berg-Hansens habilitet ble derfor sentral i konsesjonssaken.
 

Det journalistiske arbeidet starter:

Vil bestemme selv
Jeg hadde skrevet om tildelingskriteriene da de 
kom i form av en forskrift våren 2009. Det beg-
ynte imidlertid ikke å bli noen bevegelse i saken 
før fylkeskommunene kom på banen.

Fylkeskommunene skulle i henhold til tildelings-
forskriften ha en rådgivende rolle i konsesjon-
srunden. Fylkeskommunene skulle komme med 
råd om hvilke selskaper i deres fylke som burde 
få kjøpe tildelingskonsesjoner.

Fylkeskommunen skulle også få tre millioner 
kroner av vederlaget på åtte millioner kroner per 
konsesjon.

Det viste seg da jeg skrev om saken, publisert 29. mai 2009 (over), at de fleste fylkeskommunene ikke 
visste hva de skulle bruke pengene til. Det illustrerte bare hvor uforberedte fylkeskommune var når 
det gjaldt konsesjonsrunden 2009.

”Fylkeskommunene skal forholde seg til forskriften om tildeling av konsesjoner.” Det sa direktør i 
Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Jens Christian Holm, i en artikkel jeg skrev i avisa 
17. juni 2009 (se neste side).

Det var nettopp dette flere av fylkeskommunene ikke gjorde. Størst overtramp i forhold til Fiskeri- og 
kystdepartementets forskrift med tildelingskriterier, gjorde Nordland fylkeskommune.

Nordland fylkeskommune lager sin egen tildelingsforskrift med åtte tildelingskriterier. Fylkesrådet 
i Nordland godkjente de åtte kriteriene og 22. juni i 2009 overleverer Nordland sine ”konsesjonsråd”. 
Råd om hvilke selskaper fylkeskommunen mente burde få konsesjonene, til Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland.

HAVBRUK Lakseolje: Nordlaks Produkter AS på Stokmarknes brukar avskjeret frå 
filetproduksjonen i eigen lakseolje. Målet er å produsere mellom 7000 til 
9000 tusen liter om dagen, skriver kyst.no

Helt åpent om konsesjonspengene

Agnar Berg
Bodø

Fiskeribladet-
Fiskaren har 
snakket med 
politikertop-
pene i de åtte 
f y l k e s k o m -
munene, fra 
Finnmark til 
H o r d a l a n d . 
Ba re S ør-
Trøndelag har en «plan» for hva 
fylkeskommunen skal bruke 
pengene til. 

Tre millioner 
I høst, 30 dager etter at opp-
drettselskapene har betalt kon-
sesjonsvederlaget til staten, vil 
staten overføre tre millioner 
kroner per konsesjon til fylkes-
kommunene.

I Finnmark skal det tildeles 
syv konsesjoner. Det er syv sø-
kere til disse.

– Jeg håper bare at det vir-
kelig blir avsetning på de syv 
konsesjonene. Vi har dårlig 
erfaring fra tidligere konse-
sjonsrunder da selskapene 
mente at konsesjonene var for 
dyre og ingen ville ha dem, sier 
fylkesordfører Runar Sjåstad 
(Ap) i Finnmark.

Hvis de syv konsesjonene 
virkelig blir solgt, blir det 21 
millioner kroner i kassa til 
fylkeskommunen. I Finnmark 
er vederlaget på «kun» tre mil-
lioner kroner per konsesjon, 
mot åtte i resten av landet. Hele 
vederlagsbeløpet på tre millio-
ner kroner går i Finnmark til 
fylkeskommunen.

– Vi har ikke behandlet po-
litisk hva vi skal gjøre med 
pengene vi får inn fra laksekon-
sesjonene. Men jeg ser det som 
naturlig at mye av pengene går 
tilbake til oppdrettsnæringen 
for å bedre infrastrukturen til 
næringen. Det kan være alt fra 
å ruste opp og bygge ut veger til 
å bedre mobiltelefondekningen, 
sier Sjåstad.

Ikke politisk behandlet
I Troms skal det tildelses åtte 
konsesjoner. Det betyr at fyl-
keskommunen blir 24 millioner 
kroner rikere.

Konsesjonspengesaken er 
ikke behandlet politisk i Troms 
ennå.

– Disse pengene er ikke tatt 
med i budsjettbehandlingen. Vi 
har bevist ikke tatt dem med 

som «penger inn». Vi må sette 
oss ned å diskurer grundig hva 
vi skal bruke pengene til, sier 
fylkesrådsleder i Troms, Pia 
Svensgård (Ap).

Troms fylkeskommune vil 
i år få et underskudd på mel-
lom 10 og 15 millioner kroner 
på drift av de videregående 
skolene.

Svensgård sier at det ikke er 
aktuelt å bruke konsesjonspen-
gene til å dekke dette under-
skuddet.

Det skal tildels flest konsesjo-
ner i laksefylket Nordland. 15 
konsesjoner betyr 45 millioner 
kroner til fylkeskommunen. 
Heller ikke Nordland har tatt 
stilling til hva pengene skal 
brukes til.

– Jeg tror ikke det vil man-
gle forslag og behov for disse 
pengene når den debatten be-
gynner. Jeg tror en stor del av 
pengene vil bli brukt til noe som 
har med den sjømatnæringen å 
gjøre. Et marint næringsfond er 
et alternativ, sier fylkesråd for 

næring i Nordland fylkeskom-
mune, Arve Knutsen (KrF).

–Kan de bli aktuelt å bruke 
pengene til dekke underskudd, 
drift av skoler og slike ting?

– Nei, det tror jeg ikke, sier 
Knutsen.

Marin strategiplan 
Fylkesrådsleder i Nord-Trønde-
lag, Alf Daniel Moen (Ap), sier 
at fylkeskommunen ennå ikke 
har tatt stilling til hva konse-
sjonspengene skal brukes til. I 
Nord-Trøndelag skal det tildels 
syv konsesjoner. Det vil gi 21 
millioner kroner i kassa til 
fylkeskommunen.

– Vi skal bruke en del av 
konsesjonspengene til å dekke 
kostandene vi vil få til saksbe-
handling når vi fra årsskiftet 
får overført en del seksbehand-
lingsoppgaver fra Fiskeridirek-
toratet. Ellers vil det bli brukt 
en god del penger på de marine 
næringen. Det kan for eksem-
pel være til havneutbygging. Vi 
har en rekke andre utfordrin-

ger innen fiskeri og havbruk 
som har behov for penger, sier 
Moen.

Fylkesordfører i Sør-Trønde-
lag, Tore O. Sandvik (Ap), sier 
fylkeskommunen allerede vet 
hva pengene fra laksekonsesjo-
nene skal brukes til. Tilsammen 
er det 24 millioner kroner fra 
åtte konsesjoner.

– Vi skal bruke pengene til et 
næringsfond som skal styrke 
marin sektor i Trøndelag. Vi 
har en «Marin strategiplan 
Trøndelag» som «sier» hvordan 
det skal satses. Næringsfondet 
skal brukes i tett samarbeid 

mellom næringen selv, fagmil-
jøene og oss, sier Sandvik.

Strategiplanen har store am-
bisjoner om å utvikle Trøndelag 
til den verdensledende region 
for laks og ørret. Men også 
fiskeri. Målet er videreutvikle 
og styrke trøndersk fiskerinæ-
ring.

Tenke seg nøye om
Møre og Romsdal har ikke 
heller ikke tatt stilling til hva 
konsesjonspengene skal bru-
kes til.

– Det er imidlertid naturlig 
å bruke pengene til å utvikle 
de mariene næringene i fylket 
samt til forskning og utvikling 
i sjømatnæringen, sier fylkes-
ordfører i Møre og Romsdal, 
Olav Bratland (H)).

Møre og Romsdal fylkeskom-
mune blir 15 millioner kroner 
rikere i høst ved at det skal til-
deles fem konsesjoner i fylket.

Sogn og Fjordane fylkeskom-
mune får også 15 millioner 
kroner.

Kystfylkene blir 195 mil-
lioner kroner rikere etter 
årets tildelingsrunde 
med laksekonsesjoner. 
Men det er heller uklart 
hva de skal bruke pen-
gene til.

z konsesjoner 195 millioner kroner til fordeling langs kysten etter kolnsesjonstildeling

Tore O. 
Sandvik

Vi skal bruke pen- ”gene til et næringsfond 
som skal styrke marin 
sektor i Trøndelag
Tore O. Sandvik, fylkesordfører i 
Sør-Trøndelag
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Laksepris: Fish Pool melder om at det er et kraftig fall i lakseprisene 
denne uken. – Ifølge markedskilder er det nå blant kjøperne en motstand mot 
de høye prisene som er for tiden, melder Fish Pool.

Torskepris: Prisen på eksportert, oppdrettstorsk steg på nytt igjen forrige 
uke, og passerte 30 kr. Den har ikke vært på viersiden av dette tallet siden 
nyttår. 

OPPDRETT: Fiskeridirektora-
tet har sendt ut en advarsel 
om at det er fare for rømming 
fra oppdrettsanlegg ved bruk 
av bunnringer.– Tre alvorlige 
episoder de to siste årene gjør 
at Fiskeridirektoratet og Røm-
mingskommisjonen for akva-
kultur nå advarer om at slitasje 
mellom bunnringkjetting og 
notpose utgjør en identifisert 

betydelig risiko for rømming fra 
norske oppdrettsanlegg. Slita-
sjen skyldes i de fleste tilfellene 
liten horisontal avstand mellom 
bunnringkjetting og notvegg, 
skriver direktoratet på sine 
nettsider. Aktuelle oppdrettere 
og utstyrsleverandører må 
være spesielt oppmerksomme 
på denne risikoen for å hindre 
flere slike rømminger.

Advarer mot bunnringer

INVESTERINGAR: Både NSL 
og FHL meiner det er naturleg 
at oppdrettarane avventar å 
investera i nytt utstyr inntil 
vidare.IntraFish har fortalt at 
utstyrsleverandørane Ocea og 
Akva Group spår at det kan bli 
kapasitetsproblem i forhold til 
å levera utstyr som er godkjent 
etter den nye standarden som 
skal gjelda frå 1. januar 2012.

Dei to selskapa har rekna ut 
at det mellom anna vil vera be-
hov for 100-120 nye fôrflåtar på 
grunn av nye sertifiseringskrav 
samt nye konsesjonar. Så langt 
er oppdrettarane avventande 
med å kjøpa nytt.

– Den nye standarden er 
under revidering og har vore 
det lenge. Eg reknar med den 
er klar til hausten, og det er na-
turleg at oppdrettarane ventar 

med investeringar til ein veit 
kva ein har behov for. Det same 
gjeld for nye konsesjonar. Før 
ein veit om ein får eller ikkje, 
er det ikkje så lett å vita kva 
utstyr ein treng, seier Kristine 
Sæther, fagsjef oppdrett, i NSL 
til IntraFish.

Verken ho eller Aina Val-
land, direktør miljø i FHL, har 
gjort eigne reknestykke som 
viser kor mykje utstyr som 
må skiftast ut. – Eg skjønar at 
utstyrsleverandørane ønskjer 
å selja utstyr og er einig i at 
oppdrettarane må ha teknisk 
og oppdatert utstyr. Eg klarar 
likevel ikkje å sjå at det skal 
vera behov for så mange som 
100-120 nye fôrflåtar, seier ho.

Ho understrekar at ho ikkje 
har sett reknestykket til dei to 
utstyrsleverandørane.

Naturleg å venta med nyinvesteringar

RESULTAT: Marine Farms gjør 
det fortsatt solid i Skottland, 
men taper samtidig penger på 
seabass og seabream samt 
satsingen på cobia.- Marine 
Farms økte omsetningen med 
28 prosent i 1. kvartal 2009 
sammenlignet med tilsvarende 
periode i fjor. Driftsresultatet 
økte med 33 millioner kroner 
i samme periode. Laksevirk-

somhet i UK gjorde det bra og 
oppnådde en EBIT/kg solgt laks 
på 7,5 kroner. Seabass/sea-
bream virksomheten i Spania 
gikk med tap. Prisene på både 
laks og seabream har bedret 
seg siden første kvartal 2009 
ble avsluttet. Driftsresultat før 
verdijustering endte på 6,5 mil-
lioner kroner i 1. kvartal 2009 
mot 8,2 millioner i fjor. 

Gjør det fortsatt godt i Skottland

AKSJER: Fjord Marin AS blir 
strøket fra OTC listen og har 
siste handelsdag 5. juni.- På 
grunnlag av generalforsam-
lingsvedtak den 25. mai 2009 
er det besluttet at selskapets 
aksjer skal fjernes fra OTC-
listen. Selskapet vil bli avregis-
trert etter handelsdagen den 
5. juni .Selskapet solgte i 2006 
ut sine norske virksomheter og 
selskapet hadde da kun eier-
skap i det tyrkiske oppdretts-
selskapet Fjord Marin Tyrkia. 

Ut av listene
PENGER: Den ekstraordinære 
generalforsamlinga i Light-
house Caledonia har vedteke å 
halda tilbake styrehonoraret til 
tidligare styreformann Gabriel 
Smith.På dagens ekstraor-
dinære generalforsamling 
informerte styreleiar Jim Mul-
lins om at visse forhold knytt til 
årsrekneskapen for 2007 tydar 
på at det er nytta feilaktige 
rekneskapsprinsipp. Styret 
har derfor foreslått å utsetja 
betalinga av styrehonorar.

Får ikkje honorar

NyLIG ledet Charles Tjes-
sem, vinneren av Bocuse 
d’Or 2003, mesterklasser i 
Moskva og St. Petersburg, 
en laksejippo i Russland. 
Tilberedning av norsk laks 
stod i fokus.

TIRSDAG 26. mai markerte 
Kristin Halvorsen at anleggs-
arbeidet til den nye fabrikk til 
Lofotprodukt AS på Leknes i 
Lofoten er igang. Hun fikk ta 
første spadetak. 

Helt åpent om konsesjonspengene

DELER 195 MILLIONER: Kyst-
fylkeskommunen skal dele på 
195 millioner kroner fra årets 
laksekonsesjonsrunden. De 
får tre millioner kroner for 
hver konsesjon som tildeles i 
fylket.  FOTO: AGNAR BERG

Fakta: vederlaget
Fylkeskommunene får i denne QQ

konsesjonsrunden tre millioner 
av konsejonsvederlaget.

Pengene overføres fra staten QQ

til fylkeskommunen 30 dager 
etter at konsesjonsvederlaget er 
betalt.

Fylkeskommunene står fritt QQ

når det gjelder bruk av konse-
sjonpengene.

I løpet av året vil alle fylkes-QQ

kommunene ha en plan for hva 
pengene skal brukes til.

z konsesjoner 195 millioner kroner til fordeling langs kysten etter kolnsesjonstildeling

– Jeg tror at jeg må komme 
tilbake på det med hva pengene 
skal brukes til. Det har vi ikke 
snakket om ennå. Men jeg 
kan love at det vil bli grundig 
diskutert, sier fylkesordfører 
Nils R. Sandal (Sp) i Sogn og 
Fjordane.

Hordaland fylkeskommune 
vil bruke de 15 millionene 
fylksekommunen får for fem 
konsesjoner både til å styrke 
saksbehandlingskompetan-
sen i fylkeskommunen og til 
å satsing på sjømatnæringen 
i fylket.

– Vi må forberede oss på at 
vi ved årsskiftet skal overta 
en del av de oppgavene Fis-
keridirektoratet i dag har. En 
del av konsesjonspengene vil 
bli brukt til å styrke vår egen 
saksbehandlingskompetanse. 
Det kan gå fra fem til ti år før 
vi igjen kan få penger fra staten 
på denne måten. Derfor vil vi 
tenke oss godt om for hva vi 
skal bruke resten av pengene 

til, sier fylkesordfører Torill 
Selsvold Nyborg (KrF) i Hor-
daland. 

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

65 nye
Det skal i år tildeles til 
sammen 65 lakse- og ør-
retkonsesjoner. 60 av disse 
skal fordeles fra Hordaland 
til Finnmark, med et bestemt 
antall til hvert fylke.

I Finnmark koster én kon-
sesjon tre millioner kroner. 
For resten av landet er prisen 
åtte millioner kroner per 
konsesjon.

Fylkeskommunene får 
tre millioner per konsesjon. 
Tilsammen får altså fylkes-
kommunen 195 millioner 
kroner hvis alle konsesjonen 
blir solgt.

Fem konsesjoner er øre-
merket økologisk sertifisert 
oppdrett. Disse konsesjonene 
kan tildels fritt over hele 
landet. 

Det er Fiskeridirektoratets 
regionkontor som står for 
tildelingen, men fylkeskom-
munene skal konsulteres før 
tildelingen skjer. Fylkeskom-
munen har nå konsesjon-
sakene til behandling. De 
må komme med sine råd til 
direktoratet i løpet av juni.

I tildelingsforskriften står 
følgende om fylkseskommu-
nenes rolle:

«Fiskeridirektoratets 
regionkontor skal konsultere 
den aktuelle fylkeskommu-
nen om næringspolitiske 
vurderingar i lys av fylkespla-
nen medrekna kvar i fylket 
det er ønskjeleg med meir 
oppdrettsverksemd. Vurde-
ringane til fylkeskommunen 
skal dokumenterast».

Mer og 
mindre
30. april sto det 437.800 tonn 
atlantisk laks rund vekt i 
sjøen i Norge. På samme tids-
punkt i fjor sto det 393.300 
tonn laks rund vekt i sjøen i 
Norge. Det er en økning i stå-
ende biomasse på 11 prosent, 
ifølge ferske tall fra Kontali 
Analyse.

30. april i år sto det ifølge 
Kontali 276 millioner laksein-
divider i sjøen i Norge, mot 
235,7 millioner på samme tid 
i fjor.

Gjennomsnitt vekt på fisken 
når det gjelder den eldste 
genererasjonen, 2006-genara-
sjonen, var 30. april i fjor 4,6 
kilo. 30. april i år var i gjen-
nomsnitt vekt for  den eldste 
generasjonen, 2007-genera-
sjonen, 4 kilo. 

Det betyr at en laks i årets 
eldste generasjon var i gjen-
nomsnitt 600 gram lettere 
enn eldste generasjonen i 30. 
april fjor.

Det ble ifølge Kontali slak-
tet 66.700 tonn atlantisk laks i 
Norge i april, mot 56.900 tonn 
i april i fjor.

I Kontalis Månedsrapport 
laks mai 2009. kommenterer 
Kontali slakteutviklingen 

Penger til 
kystsoneplaner
STYRKE: Direktør for næringsut-
vikling i FHL, Geir Ove Ystmark, 
sier at FHL ønsker at pengene 
fylkeskommunene får inn i forbin-
delse med konsesjonstildelingen 
går til å styrke havbruksnæringen.

– Et konkret forslag er at fylkes-
kommunene  gir mye av pengene 
til sine kystkommuner slik at de 
får oppdatert sine kystsoneplaner. 
Kystsoneplanen er et viktig sty-
ringsverktøy for kommunen. Og 
det er behov for å «rullere» dem. 
Dette vil også gi havbruksnærin-
gen tilgang på flere bærekraftige 
lokaliteter, sier Ystmark.
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I de åtte ”kriteriene” til Nordland fylkeskom-
munene, står det blant annet at det kan gis tre 
konsesjoner til oppdrettselskaper som har flere 
enn 19 konsesjoner. Dette er stikk i strid med 
Fiskeri- og kystdepartementets tildelingsforskrift 
som klart sier at selskaper med mer enn 19 kons-
esjoner ikke skal komme i betraktning.

Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland 
valgte  å kaste syv av de 15 selskapene fylkeskom-
munen prioriterte ut av listen.

Det er lignede scenarioer i andre fylker. Men det 
er klart flest konflikter i laksefylkene Nordland og 
Hordaland.

Kampen om de 15 konsesjonene i Nordland var tøff. Det kom inn hele 81 søknader.
 
Alles kamp mot alle
Det kom inn totalt 288 søknader på de 65 utlyste konsesjonene i hele landet. 

Selskapene som var plukket ut av fylkeskommunen var selvsagt fornøyde. Men de var usikre om de 
fikk beholde plassen. I Nordland hadde som nevnt Fiskeridirektoratets regionkontor en annen men-
ing enn fylkeskommunen om hvem som fortjente å komme på prioriteringslista.

Bråket starter for fullt da prioriteringslisten fra fylkeskommunen var klar. At Fiskeridirektoratets 
regionkontorer skiftet ut selskaper på listen, førte til enda mer bråk. 

Det førte igjen til at både selskaper som ble kastet ut av listen av regionkontorene, og selskaper som 
verken hadde vært på fylkeskommunens liste eller på direktoratets liste, klaget til Fiskeridirektora-
tet sentralt i Bergen.

Gode lakseoppdrettervenner ble til bitre fiender, for det ble ikke spart på argumenter for å komme 
på tildelingslista. Å rakke ned på naboen, var én av taktikkene som ble brukt.
 

Lover og lyver
Fiskeribladet Fiskaren skriver i flere artikler at oppdrettsselskaper som søker om å få tildelt kons-
esjoner i 2009-runden, kan love mye i søknaden for å få konsesjonen. Men at det de lover ikke er 
bindene.
Systemet oppfordrer rett og slett til løgn, godt betalt løgn, siden en tildelingskonsesjon koster langt 
mindre enn det den er verd.

I prinsippet kunne en 2009-konsesjon for åtte millioner kroner omsettes dagen etter at konsesjons-
papirene var i orden, for 30 – 40 millioner kroner.

Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim i Fiskeri- og kystdepartementet uttalte i en artikkel i Fiskeri-

HAVBRUK Leksikon: Mange feilopplysninger om fisk fikk tre ildsjeler til å starte 
arbeidet med å lage et nytt, norsk nettbasert fiskeleksikon. Resultatet er 
Fiskipedia, som skal beskrive alle norske fiskearter – både i saltvann og 

Agnar Berg
Bodø

– Fylkeskommunene skal for-
holde seg til forskriften om 
tildeling av konsesjoner. Noe 
ut over dette vil jeg ikke kom-
mentere tildelingssaken siden 
vi er midt oppe i prosessen 

og siden Fiskeridirektoratet 
sentralt er klageorgan, sier 
direktør i Kyst- og havbruksav-
delingen i Fiskeridirektoratet, 
Jens Christian Holm.

Arbeider med saken
Det er Fiskeridirektoratets re-
gionkontor som tildeler lakse-
konsesjonene i årets tildelings-
runde. Men fylkeskommunene 
skal konsulteres først.

Både regionkontorene og 
fylkeskommuene holder nå 
på og plukker ut hvilke opp-
drettselskaper som skal få 
konsesjonene. Norges største 
oppdrettsfylke, Nordland, 
får flest konsesjoner i denne 
runden.  Fylkeskommunen i 
Nordland har laget sine egne 
tildelingskriterier. 

Basert på innspill
– Våre kriterier er basert på 
innspill fra kystkommunene i 

Nordland. 
Vi hadde i vin-
ter møter med 
kommunene. 
Ut fra disse 
i n n s p i l e n e 
har fylkestin-
get vetatt åtte 
k r i t e r i e n e , 
sier fylkesråd 
for næring i Nordland, Arve 
Knutsen (KrF).

Fylkestinget gjorde sitt ved-
tak i april. 

Det står ikke noe konkret i 
de åtte punktene om en «geo-
grafisk riktig fordeling» av 
konsesjonene. 

Men at det ligger i bunnen for 
fylkeskommunens råd at kon-
sesjonene skal fordeles mellom 
regionene i Nordland.

Tildelingsforskriften
Region-direktør Janne Ander-
sen i Fiskeridirektoratet region 

Nordland, sier 
at regionkon-
toret ikke ser 
på geografisk 
fordeling av 
konsesjonene.

– Vi «sorte-
rer» kun etter 
de to kriteri-
ene som står i 
tildelingsforskriften. Vi velger 
ut de selskapene som tilfredstil-
ler de to kriteriene best, sier 
Andersen. I tildelingsforskrif-
ten står dette om hva det skal 
legges vekt på:

«Ved prioritering av søknader 
skal det særleg leggjast vekt 
på:
a) om søkjar er mindre aktør 
i næringer
b) om søkjar vil leggje til rette 
for auka bearbeiding med sikte 
på økonomisk intergrasjon i 
kystdistrikta i Noreg.»
Fylkeskommunens rolle i årets 

tildelingsrunde er også beskre-
vet i tildelingsforskriften:

«Fiskeridirektoratets regi-
onkontor skal konsultere den 
aktuelle fylkeskommunen om 
næringspolitiske vurderinger i 
lys av fylkesplanen, medrekna 
kvar i fylket det er ønskjeleg 
med meir oppdrettsverk-
semd.»

Tykk søknadsbunke
I de åtte kriteriene til Nordland 
fylkeskommune står det blant 

FOR OG I MOT: Nova Sea i Nordland har søkt om tre konsesjoner. Selskapet er på den ene siden for stort til å komme i betraktning. På den andre siden sørger Nova Sea for stor verdiskaping. Her bløgger Caroline Svendsen og Joanne Isaksen 
laks . FOTO: DN

Nordland fylkeskom-
mune har laget sine 
egne kriterier i forbin-
delse med tildeling av 
nye laksekonsesjoner. 
Men Fiskeridirektoratet 
forholder seg ikke til 
fylkeskriterier.

z konsesjoner

Janne 
Andersen
Arve 

Ja det er forskjel- ”lige momenter vi har 
lagt til grunn enn det 
som Fiskeridirektoratet 
må forholde seg til
Arve Knutsen, fylkesråd for næ-
ring, Nordland fylkeskommune

Nordland har egne tildelingskriterier

Arve 
Knutsen
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Sykdom: Norsk oppdrettsnæring er i en langt bedre situasjon enn den man 
finner i Chile, men vi er ikke fri for sykdom. En alvorlig sykdomssituasjon kan 
også ramme oss, sier Jan Olli, dagelig leder i AVS-Chile.

Lakselus: Lakselusen representerer den største trusselen mot bærekraf-
tig oppdrett i Norge. Lakselussituasjonen og tilfellene med resistensutvikling 
det siste året krever prioritering og fokus fra næringen og fra Mattilsynet. 

OPPDRETT: I ei foreløpig inn-
stilling har Fylkesrådet i Troms 
lagt fram forslag til kva bedrif-
ter som bør få tildelt konsesjon 
for laks og aure i 2009. Dersom 
innstillinga vert lagt til grunn, 
blir dei minste prioritert i denne 
runda. Med utgangspunkt i eit 
arbeidsmøte har Fylkesrådet 
i Troms lagt fram forslag til 
innstilling på kva bedrifter i 

fylket som bør prioriterast ved 
tildeling av tillatingar for laks 
og aure i 2009. Innstillinga 
skal endeleg handsamast i 
Fylkesrådet denne veka. Etter 
det vert den sendt vidare til 
Fiskeridirektoratet. I Fylkesrå-
det si innstilling vert det satsa 
på dei minste bedriftene. –Vi 
har prøvd å fylgje intensjonane 
i forskrifta, seier Fylkesråd.

Satsar på dei minste selskapa

AKSJER: Grieg Holdings har 
konvertert sitt lån på 59 mil-
lioner kroner til Grieg Seafood 
til aksjer med kurs på 4 kroner. 
Papirgevinsten er på 143 mil-
lioner kroner.Det går frem av 
en melding fra selskapet. Grieg 
Holdings får dermed 14,75 
millioner nye aksjer i Grieg 
Seafood. Selskapet har dermed 
en papirgevinst på 143 millio-
ner kroner på transaksjonen. 
I går ble det også kjent at Ivar 
Sandbu konverterte sitt lån på 
én million kroner til aksjer. Han 
får dermed 250.000 aksjer i 
Grieg Seafood. 

Dermed har de to långiverne 
som gav lån til Grieg Seafood 
i februar gjort det bra med sin 
investering. Aksjene de nå får til 
4 kroner er verdt 13,70 kroner 
målt etter gårsdagens sluttkurs 

for Grieg Seafood. 
Dagens melding betyr også 

at to av fire långivere har 
konvertert sine lån til aksjer. 
Dermed er det bare Frode 
Teigen, som tegnet seg for 
25 obligasjoner til én million 
kroner, og Volden-familiens sel-
skap Halde Invest, som tegnet 
seg for 15 millioner, som ikke 
har konvertert sine lån. 

- Er det flere av långiverne 
som har signalisert til selskapet 
at de ønsker å konvertere lånet 
til aksjer? - Ettersom det kon-
vertible lånet er på kurs 4 NOK, 
mens kursen i dag er rundt 
13,60-13,70, så antas det jo at 
alle vil konvertere. Det er også 
det analytikerne regner på når 
de analyserer selskapet og set-
ter målpriser, sier adm. direktør 
Morten Vike i Grieg Seafood.

Grieg Holdings konverterer lån i Grieg 

KRim: Økokrim har ilagt et 
selskap på Nordmøre en bot 
på to millioner kroner for å ha 
sluppet ut død sykdomsinfisert 
oppdrettslaks i sjøen.Forholdet 
skjedde i september 2007 i det 
de skulle ta opp oppdrettsnøter 
fra lokaliteten. Til tross for at 
de oppdaget den døde fisken 
ved opptaket av første not 
fortsatte de å ta opp ytterligere 

minst fem nøter med død fisk 
med den følge at ca. 1500 - 
2000 kilo død sykdomsinfisert 
oppdrettsfisk rant ut i sjøen. 
Fisken var infisert av Pankreas 
disease, som er en alvorlig og 
smittsom sykdom. Økokrim 
ser på saken som alvorlig fordi 
forholdet skjedde ved opptak 
av oppdrettsnøter og at det var 
fare for omfattende smitte.

Millionbot for oppdrettskriminalitet

JOBB: Aker BioMarine styrker 
organisasjonen innenfor finans 
og farmasi. Fredrik Nygaard 
(33) er ansatt som ny finans-
direktør (CFO). Han erstatter 
Aaron Kramer (34) som blir 
konserndirektør med ansvar 
for Aker BioMarines satsing på 
farmasi og Omega 3-konsentra-
ter.- Vi opplever stor og økende 
interesse for sunne ingredi-
enser fra krill. Kosttilskuddet 
Superba Krill står foran en 
offensiv lansering i USA.

Ny direktør
OPPDRETT: I forbindelse med 
flytting av laks fra mindre til 
større merd skal det ha rømt 
laks fra anlegget til Grieg Sea-
food i Øksfjordbotn. Omfanget 
skal ikke ha vært omfattende.
Trolig slapp bare 50 lakser gjen-
nom de små hullene i posen ved 
Grieg seafoods anlegg i Øks-
fjordbotn, skriver Altaposten.
Det var da laksen skulle flyttes 
til en større merdepose at noe 
laks presset seg gjennom små 
hull i posen og kom fri. 

Grieg-laks rømte

STyRE: Akva Group har nylig 
hatt generalforsamling, og 
der ble Amund Skarholt valgt 
som ny styreleder i Akva 
Group. Amund Skarholt er 
toppsjef i Tomra, og har job-
bet i Bravida.

PRiS: Lakseprisen steg med 
nesten fem kroner i forrige 
uke, viser tall fra NOS/FHL. 
Lakseprisen til oppdretter 
fra uke 23 til uke 24 steg 
med 4,50 kr og endte på 
36,25 kr. Prisen gjelder 
fersk, sløyd, superior laks. 

FOR OG I MOT: Nova Sea i Nordland har søkt om tre konsesjoner. Selskapet er på den ene siden for stort til å komme i betraktning. På den andre siden sørger Nova Sea for stor verdiskaping. Her bløgger Caroline Svendsen og Joanne Isaksen 
laks . FOTO: DN

Fakta: konsesjoner
Det skal i år tildeles 65 lakse- QQ

og ørretkonsesjoner. 60 av 
disse er fordelt fylkesvis. Fem er 
såkalte økologiske og har ingen 
fylkesbinding.

Til sammen har det kommet QQ

inn 281 søknader på de 65 konse-
sjonene.

De aktuelle fylkeskommu-QQ

nene har nå konsesjonsakene til 
behandling. Fylkeskommunene 
skal komme med råd til Fiskeri-
direktoratet om hvem som bør få 
konsesjonenene.

Det er imidlertid fiskeridirek-QQ

toratets regionkontor som skal 
avgjøre søknadene.

I løpet av juli vil det bli avgjort QQ

hvem som får konsesjonene.

annet at det kan gis opp til tre 
konsesjoner til grupperingen 
oppdrettsselskaper som har 
mer 19 konsesjoner. Det står 
også at det er et tak på tre kon-
sesjoner til hvert selskap.

Dette er utenfor kriteriene 
som Fiskeridirektoratet må 
følge i sin prioritering.

– Ja det er forskjellige mo-
menter vi har lagt til grunn enn 
det som Fiskeridirektoratet må 
forholde seg til. Men jeg håpe 
direktoratet følger våre råd, 
sier Knutsen.

– Vi vil ta fylkeskommunens 
råd på alvor, sier Andersen.

15 søknader
I Norland skal det tildeles 15 
konsesjoner. Det er kommet inn 
81 søknader og 40 selskaper 
står bak disse søknadene.

Knutsen sier at fylkeskom-
munen har en formidabel jobb 
med å sette opp en liste med 

15 søknader som fylkeskom-
munene mener er best.

– Det er så mye arbeid med 
konsesjonsøknadene at vi har 
måttet leie inn en ekstren råd-
giver som i tillegg til vår egen 
administrasjon jobber med 
søknadene.  Det sier seg selv 
at dette arbeidet er tidkrevende 
når en søknad er på opp mot 
300 sider, sier Knutsen.

Må holde seg til saken
Knutsen sier at Nordland Fyl-
keskommunen vil overlevere 
sitt «konsesjonsråd» innen 22. 
juni. Det vil være en liste på 15 
selskaper som fylkeskommu-
nen mener bør få konsesjonene. 
Listen skal politisk behandles i 
fylkesrådet før den sendes Fis-
keridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Nordland har egne tildelingskriterier NYHETER Ulykke: Kapteinen hadde en promille på 1.3 Kapteinen for det russiske 
fryseskipet «Petrozavodsk», som gikk på grunn sør for Bjørnøya mandag 
morgen, er  i følge NRK siktet for å ha vært påvirket av alkohol i tjenesten. 

Agnar Berg
Bodø

– Garantier utsteder jeg aldri. 
Men vi har sagt at det vil bli 
årlige tildelsingsrunder av lak-
sekonsesjoner. Vi må imidler-
tid først gjøre oss ferdige med 
denne runden før vi begynner 
arbeidet med den neste, sier 
Pedersen til FiskeribladetFis-
karen.

Bærekraftig vekst
I regjeringens strategiplan for 
havbruksnæringen, som ble 
lagt fram i august 2007, ble det 
lovet årlige tildelingsrunder av 
laksekonsesjoner. Den første 
runden, 2009-runden, er en al-
lerede godt i gang med. 

Det er kommet inn 281 søk-
nader på de 65 konsesjonene 
som er lyst ut.

Forbeholdet Pedersen har 
er at veksten forutsetter at 
den er bærekraftig. Dermed 
er det slett ikke garantert at 
det faktisk blir en ny konse-
sjonsrunde neste år selv om det 
loves vekst i strategiplanen fra 
august 2007.

Bærekraft viktig
I en strategien Pedersen pre-
senterte i går i Bodø står det 
dette om bærekraft og vekst i 
havbruksnæringen:

«Regjeringa vil sikre at norsk 
havbruksnæringen drives på en 
bærekraftig måte og at miljø er 
en grunnleggende premiss for 
videre utvikling og vekst.»

Pedersen sier at hun er for-
nøyd med at mange har søkt 
om lakse- og ørretkonsesjoner 
i 2009-runden.

– Jeg er spesielt glad for det 
er mange søkere i Nord-Norge 
og det er veldig positivt at flere 
vil ha konsesjoner i Finnmark. 
I Finnmark har det jo i tidligere 
konsesjonsrunder vært vanske-
lig å få avsetning for konsesjo-
nene, sier Pedersen.

Alfa og omega
Landsdelsutvalget for Nord-
Norge og Nord-Trøndelag ar-
rangerte i går og i dag en fis-
keri- og havbrukskonferanse 
i Bodø,

Helga Pedersen var på kon-

feransen og presenterte Re-
gjeringens strategi for marin 
sektor, som har fått tittelen 
«Bærekraftig sjømat - alfa og 
omega».

Strategien tar for seg alle 
sektorene av sjømatnæringen. 
En rød tråd i strategien er bæ-
rekraftbegrepet.

– All utvikling av sjømatnæ-
ringen skal være bærekraftig  
og da mener jeg den ytterste 
betydning av begrepet. Det skal 
være økologisk bærekraftig, 
økonomisk bærekraftig og rett-
ferdig fordelt, sier hun

Pedersen sier at mange 
nok vil stusse på hvorfor hun 
kommer med en strategi helt 
på tampen av stortingsperio-
den. – Det er fordi vi ønsker å 
presentere hva vi har gjort når 
det gjelder fiskeri- og havbruk, 
sier hun.

Ingen revolusjon
Øverst på lista over saker Pe-
dersen er svært fornøyd med, 
trekker hun fram det regjerin-
gen har gjort for å få bukt med 
det ulovlige fisket i Barentsha-
vet.

Hun nevnte også ferskfisk-
strategien og «premiering» 
for dem som leverer levende 
fangst, som saker hun er svært 
fornøyd med.

– Jeg skal stoppe å skryte der, 
men jeg mener at vi med hånda 

på hjertet har levert og vi skal 
videre, sa hun til forsamlingen 
i Bodø.

Pedersen sier at strategien 
«Bærekraftig sjømat - alfa og 
omega» ikke er noen revolu-
sjon. Men den legger til rette 
for bedre tider.

– Men utgangspunktet, til 
tross for finaskrisen har ikke 
vært så verst. 

Flere deler av sjømatnærin-
gen går faktisk godt. Laks, sild 
og makrell er eksempler på det. 
En dag er denne krisen over 
og da skal vi være klare til å 
sjarmere forbrukerene med 

våre sjømatprodukter, sier 
Pedersen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

NY STRATEGI: Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen presenterte i går i Bodø strategien, «Bærekraftig sjømat - alfa og omega» på fiskeri- og havbrukskonferansen til Landselsutvalget.  FOTO: IDA VON HANNO BAST

Fakta: SjømatStrategi
Fiskeri- og kystminister QQ

Helga Pedersen presenterte i 
går i Bodø regjeringens strategi 
for marin sektor på fiskeri- og 
havbrukskonferansen til Lands-
delutvalger for Nord-Norge og 
Nord-Trøndelag.

I planen står det blant annet at QQ

regjeringa ønsker å satse mer 
på miljø, klima og bærekraft 
også i neste stortingsperiode.

Det står også at regjeringen QQ

ønsker å legge bedre til rette 
for å produsere sjømat for 
framtidas forbrukere.

I går la fiskeri- og kyst-
minister Helga Peder-
sen fram «strategi for 
marin sektor». Hun vil 
ha bærekraftig vekst, 
men garanterer ikke nye 
lakekonsesjoner i 2010.  

zsjømat

 Garantier utsteder  ”jeg aldri
Fiskeri- og kystminister Helga 
Pedersen

HAVBRUK Forskning: Ved Veterinærinstituttet spør en seg om tarmkreft hos fisk kan være modell for tarmkreft hos mennesker. Forskning på planteråvarer i fôret kan være nøkkelen, melder kyst.no. 

Kunne henta meir
Ein god laksemarknad no gjorde at Marine Harvest raskt henta inn 300 millionar kroner i emisjonen.– Det var stor interesse i marknaden for emisjonen. Det er gode lakseprisar og lakse-aksjane har gått bra. Me følte det var rett tidspunkt å henta inn eit avgrensa beløp no, seier finansdirektør Jørgen K. Andersen i Marine Harvest til IntraFish. Emisjonen vart raskt full-teikna. Ifølgje Andersen var bøkene opne i ein og ein halv time. Bakgrunnen for emisjo-nen er utfordringane i Chile. Selskapet har varsla nedskri-vingar i andre kvartal på mel-lom 600 og 845 millionar kro-ner. Andersen understrekar at dette ikkje er eit spørsmål om kontantar og likviditet for Marine Harvest, men eit rekneskapsspørsmål. Ønske frå bankane– Emisjonen viser vel poten-sialet til selskapet?– Om me hadde ønska så kunne me ha henta inn meir i emisjonen. Men me var ikkje interesserte i å henta mykje pengar. Det får me venta med til det eventuelt er behov for det, seier Andersen. Emisjonen vart gjort for å betra eigenkapitalen etter at bankane ønska det i forhand-lingane Marine Harvest har hatt med lånegjevarane. – Me har problem i forhold til dagens låneavtale med dei tøffe grepa me gjer i Chile. Bankane ville me skulle styrka oss litt på grunn av balansen, og me har no fått ein struktur på låneavtalen som passar oss godt. Emisjonen var den siste biten som skulle på plass før avtalane med bankane kom i orden, seier Andersen.Blir i Chile  I dag har Marine Harvest drift på ni lokalitetar i Chile. Årets volum herifrå er estimert til rundt 25.000 tonn HOG 

(30.000 tonn rund fisk). Av dette er halv-parten alt tatt opp, og i andre halvår vil selskapet berre selja rundt 3.600 tonn HOG (4.400 tonn rund fisk) frå Chile. – Volumet i Chile er på veg til å bli ubetydeleg. Me har ikkje sett ut smolt i år, og vil òg vera forsiktige til neste år. I dag har me for mykje kapa-sitet på smoltsida i forhold til fisk i sjø. Det må me gjera noko med, og me må tilpassa smoltsida til dei nye planane, fortel Andersen. Ein stor del av nedskrivinga-ne i andre kvartal er knytt til smoltproduksjonen. Andersen seier det òg er aktuelt å selja delar av smoltsida dersom det er mogeleg. Vil beskytte seg– Er det aktuelt for Marine Harvest å gå ned i null loka-litetar i drift i Chile?– Ja i verste fall er det det, og så la det vera null ein periode, svarar han. – Men det er ikkje aktuelt å trekkja seg heilt ut av Chile?– Nei. Me vil beskytta posi-sjonen vår der og vera klare med ein betre organisasjon og struktur når det er klart for å byggja seg opp igjen, seier han. Og for at det skal bli betre meiner Marine Harvest at oppdrettarane må stå saman og samarbeida. – Kva tenkjer de om at en-kelte bryt ut av SalmonChile og startar sin eigen organisa-sjon?– Me håpar alle står saman. det er ikkje eit godt signal om nokon bryt ut. Me jobbar med same biologi, svarar Ander-sen. 

joar.grindheim@intrafish.comtelefon: 55 21 33 18

JOHN FREDRIKSEN

Gode utsikter for CermaqRESULTAT: Cermaq leverte eit resultat under konsensus, men utsiktene framover er positive.– Chile er dyrt for alle. Cermaq var vel omtrent som eg forventa, men kanskje litt svakare på aure. I Noreg er det bra og selskapet vil profittera på gode lakseprisar framover. Forhåpentlegvis har dei også fått slakta seg ut av problema i Finnmark, seier analytikar Kolbjørn Giskeødegård i Nordea til IntraFish.Han meiner det også er positivt for Cermaq at fôrpro-dusenten EWOS har redusert uteståande i Chile og bevisst reduserar sine marknadsdelar der. Det tar ned risikoen for tap, sjølv om selskapet har tatt avskrivingar på tap både i fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år.– Men det er likevel relativt små beløp det er snakk om. Det 

blir ikkje vekst innafor fôr, og volumet i Chile går ned svært mykje. Men det trur eg Cermaq vil leva godt med. EWOS går for fullt i andre regionar og vil levera positive tal sjølv om produksjonskapasiteten i Chile ikkje blir fullt ut utnytta og der-med vil levera lågare marginar, seier Giskeødegård.Resultatet frå Cermaq med ein EBIT før biomassejustering på -64,6 millionar kroner, var langt under forventningane til analytikar Nils Ove Kjerstad i Danske Markets. Han forventa ein knapp positiv EBIT på 3,9 millionar kroner.– Chile var litt betre enn me venta. Oppdrett i Noreg rappor-terar ein EBIT på 29 millionar kroner mot vårt estimat på 42,3 millionar. Lågare resultat skuldast i hovudsak lågare mar-ginar i Finnmark der selskapet hadde PD-utbrot i 2008.

Millioner
til staten

Joar Grindheimog Øystein HageBergen

Ved innlevering av søknad om nye konsesjonar skal søkjar ha betalt eit sakshandsamingsge-byr på 12.000 kroner. Med 281 søknadar skulle dette gje inn-tekter for staten på 3.372.000 kroner før ein einaste konse-sjon er tildelt. I tillegg skal staten ha åtte millionar kroner per konsesjon og tre millionar pr 

konsesjon i Finnmark. Det vil gje inntekter på totalt 465 millionar kroner.Totalt vart det søkt om 281 konsesjonar, 265 ordinære og 16 økologiske. 11 søknadar om ordinær konsesjon vart avvist medan fire søknadar om økologisk vart avvist. Flest avviste søknadar var det i Møre og Romsdal der søknadar om fem ordinære og tre økologiske konsesjonar var avvist.– Avviste søknadar kan vera komne inn for seint, mangla gebyr eller liknande. Talet på søknadar er ikkje endeleg før endeleg vedtak på avvisning ligg føre, skriv Fiskeridirektoratet som ikkje har opplyst kva selskap som har fått avvist sine søknadar.Selskapa som har fått avvist sine søknadar kan klaga på avgjersla. Sakshandsamings-gebyr på avviste søknadar vert ikkje tilbakebetalt.

joar.grindheim@intrafish.comTelefon: 55 21 33 18

Fakta: konsesjonerFiskeridirektoratet lyste nylig QQut 65 tillatelser for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbu-eørret i sjøvann. Fem av tillatel-sene var øremerket økologisk sertifisert produksjon. Det er besluttet at de økologis-QQke søknadene skal sluttbehand-les av Region Finnmark etter uttalelse fra fylkeskommunen og innstilling fra den region de søkes plassert i. Ved søknadsfristens utløp 30. QQapril er det registrert i alt 265 geografiske søknader om mat-fisktillatelser. 16 var økologiske søknaderDøækandene er fordelt slik: QQRegion Finnmark: 7, Region Troms: 27, Region Nordland: 81 , Region Trøndelag (Sør og Nord-Trøndelag): 67, RegionMøre og Romsdal: 30, Region Vest (Hor-daland og Sogn og Fjordane): 53 De økologiske søknadene QQfordeler seg slik: Troms: 1 , Nordland: 2,  Sør-Trøndelag: 5, Møre og Romsdal: 6, Sogn og Fjordane: 2 

Konsesjonssøknadane har kosta oppdrettsel-skapa over tre millionar kroner berre i sakshand-samingsgebyr. Totalt får staten inn 465 millioner på å dele ut 65 nye konsesjonar.

z oppdrett

Lars Halt-brekken i Naturvern-forbundet vil at fiskeri- og kystminis-ter Helga Pedersen skal stoppe tildelingen av nye konsesjoner. Han mener det er delt ut altfor mange som det er.Lars Haltbrekken i Natur-vernforbundet tar til orde for å stoppe tildelingen av nye konsesjoner som er i gang. Nå argumenterer han med at det går med mer vill fisk til å fôre oppdrettsfisk, enn det som blir produsert til menneske-mat, skriver NRK.– Taket er nådd, sier han.

– Det er allerede delt ut for mange. I 2007 brukte vi mer fisk til å fore oppdrettsfisk enn det vi samlet produ-serte til menneskemat. Og da regner man fangst både fra oppdrett og tradisjonelt fiske, sier Haltbrekken.Men Haltbrekken har ikke mange nok politikere med seg. I Soria-Moria-erklærin-gen slås det fast at det skal tildeles laksekonsesjoner hvert år, selv om det i SV er sterk skepsis til næringen. Fiskeri- og kystminister 

Helga Pedersen sier det blir årlige tildelinger framover, men hun vil ikke si hvor mange nye konsesjoner som kommer, og hun fremhever at det skal bli tatt hensyn til andre interessert.- Vi skal passe på at ikke hensynet til oppdrettsnærin-gen går ut over andre som driver på havet. Man må også tenke på tradisjonelle fiskere, og villaksinteressene, sier hun til NRK. Direktør for markedsavde-lingen i FHL, Trond Davidsen, mener fokuset på verning kysten har gått for langt.– Det er jo et paradoks. Ikke skal vi ha olje og gass, og ikke skal vi få drive oppdrett. Hva skal man da få drive med i disse områdene?

–Det er uheldig
Lars Haltbrekken

Det er allerede delt  ”ut for mange.Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund

SalMar vil satse økologisk
SalMar har søkt om å få alle fem konsesjonane for økolo-gisk lakseproduksjon.Totalt er det lyst ut 65 nye konsesjonar for laks og aure 

i Noreg. Fem av desse er gjort økologiske. SalMar har søkt om alle desse fem konsesjonane i Sør-Trøndelag. Det går fram 

av søknadslista som vart presentert fredag. IntraFish lukkast ikkje i å få ein kom-mentar frå konsernsjef Leif Inge Nordhammer.
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Sykdom: Tross i at Intervet har monopol på PD vaksine har Pharmaq likevel utviklet sin egen PD vaksine som er klar for markedet. Det eneste de trenger er en tvangslisens fra Konkurransetilsynet. Intervet har tatt patent.

Sykdom: To nye utbrudd av PD er registrert i april. Det nye er at Sør Trøndelag må legges til statistikken. Tall fra Veterinærinstituttet viser at antall utbrudd av pankreassykdom (PD) fremdeles er lav så langt i år. 

SYKDOM: SalMar har fått bekreftet ILA på en lokalitet i Troms. Samtidig ble det i må-nedsskiftet april/mai etablert mistanke om ILA på nok en lokalitet. I april ble det bekref-tet ILA på en lokalitet i Troms med ca. 550.000 individer med en snittvekt på 1,1 kilo. Biomas-sen var planlagt slaktet i 2010. Lokaliteten ligger i den allerede 

etablerte ILA observasjonsso-nen i Sør-Troms. – Vi vurderer å fjerne fisken fra lokaliteten. Ved pålegg om destruksjon vil tapet vil i stor grad dekkes av selskapets forsikringsordnin-ger. Det gjøres ingen endring av volumguidingen for Salmar Nord-Norge for 2009, skriver SalMar i kvartalsrapporten som ble lagt frem i dag.

Mistanke om ILA hos SalMar

NORD-NORGE: - Veksten i hav-bruk kommer i nord, konstate-rer Landsdelsutvalget. Torsdag og fredag i neste uke arran-gerer LU en stor konferanse som blant annet skal fremme nordnorsk oppdrett. Fiskeriminister Helga Pedersen skal holde åpnings-foredraget om fiskeri- og hav-brukspolitikk med et nordnorsk perspektiv for de kommende fire år. Valgkampen er begynt. Hun skal ikke tape stemmer i sin del av landet etter denne konferan-sen.Rundt 100 personer er hittil påmeldt. Konferansen går av stabelen i Bodø, der Lands-delsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag har sitt hovedkontor. Alle politiske partier på 

Stortinget stiller til fiskeripoli-tisk debatt fredag ettermiddag. I tillegg deltar fylkespolitikere, kommunepolitikere (blant an-net ti kystordførere), repre-sentanter for forvaltning og virkemiddelapparatet, samt noen finansinstitusjoner og en del næringsutøvere. Tidligere oppdretter Jan Seiring skal legge fram en ny rapport han har lagd for kon-sulentselskapet Akvaplan Niva der han nå jobber. Den heter «Økt satsing på laksoppdrett i den nordlige landsdel».Gründer og oppdretter Steinar Olaisen i Nova Sea skal snakke om sine forventninger til økt vekst i nord.Seniorrådgi-ver Leiv Grønnevet i Sintef skal gjøre opp status for oppdrett av marine arter.

Konferanse om kommende vekst i nord

fôR: Fôrprodusenten Biomar selte mindre volum i første kvartal 2009 samanlikna med same periode i fjor. Inntektene var likevel omtrent på same nivå.Inntektene i første kvartal var på 863 millionar danske kroner (NOK 1.001 millionar) mot 801,7 millionar danske kroner (NOK 930 millionar) i same kvartal i fjor. - Kjøpet av 

Provimi Aqua i 2008 inngjekk i rekneskapen først frå 1. fe-bruar. Kompensert for dette er omsetnaden stort sett på nivå med fjoråret, medan volumet er vesentleg lågare på grunn av dei store sjukdomspro-blema i chilensk lakseoppdrett. Omsetnaden er samansett av ein framgang i North Sea og ein nesten tilbakegang i Chile. 

Volumnedgang for Biomar

PRODUKSJON: Marine Harvest har i dag produksjon på berre ni lokalitetar i Chile mot 44 for un-der to år sidan. 2.700 personar har måtta slutta i selskapet dei siste 18 månadane. I første kvartal hadde Marine Harvest 2.086 tilsette i Chile mot 4.791 i november 2007. I dag har sel-skapet berre ni lokalitetar igjen i drift i Chile, mot 44 i andre kvartal i 2007. Av desse ni har ein lokalitet fått stadfesta ILA og ein er under mistanke. 

Berre ni i Chile RESUltat: God laksepris og økt slakting førte inntektene opp med 128 millioner kro-ner til 476,2 millioner i første kvartal for SalMar. Resultatet gikk opp med 20 millioner til 82,1 millioner i fjor.– God pris bidro til inntjening for SalMar-konsernet i første kvartal. Fastpriskontrakter i et marked med en stigende pristrend samt lav snittvekt på deler av slaktet biomasse påvirker marginene negativt i Norge.

Inntektene opp

lOKalItEt: SalMar og toppsjef Leif Inge Nordham-mer reknar ikkje med at dei nye ILA-utbrota i Troms skal få konsekvensar for volumet. No ser selskapet seg om et-ter nye lokalitetar i Troms.

EKSPORt: I april ble det eksportert sjømat for 3,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 380 millioner eller 13 prosent i forhold til april 2008. I følge tall fra EFF er det eksportert sjømat for 14 milliarder kroner så langt i år. 

TJENER FETT: Staten får inn heil e465 millionar kroner ved å dele ut 65 nye oppdrettskonsesjo-nar. ILL:FOTO: LARS A. OMA

De store vil ha mer
Fire av dei børsnoterte lakseselskapa har søkt 52 nye konsesjonar. Marine Harvest har søkt flest. Det går fram av søkjarlistene som vart offent-leggjort fredag ettermiddag.Marine Harvest har søkt heile 29 av dei 60 konsesjo-nane. Selskapet har søkt fem konsesjonar i Nordland, sju i Nord-Trøndelag, åtte i Sør-Trøndelag, tre i Møre og Romsdal, fire i Sogn og Fjor-dane og to i Hordaland. 

SalMar har søkt tolv nye konsesjonar. Av desse er fem økologiske i Sør-Trøndelag. I tillegg har selskapet søkt om ein konsesjon i Troms, to i Nord-Trøndelag, to i Sør-Trøn-delag og to i Møre og Roms-dal. Verdt å merka seg er også at selskapet HitraMat, der SalMar sin hovudaksjonær Kverva har store eigarinteres-ser, har søkt tre konsesjonar. Ein i Nord-Trøndelag og to i Sør-Trøndelag.

Lerøy har søkt til saman sju nye konsesjonar. Tre i Møre og Romsdal, to i Sør-Trønde-lag og tre i Troms.Mainstream har søkt tre nye konsesjonar i denne runden. Alle i Nordland.Grieg Seafood er ikkje å finna på søkjarlista til nye laksekonsesjonar, medan selskapet Grieg Codfarming har søkt to konsesjonar for laks i Møre og Romsdal.
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HAVBRUK Forskning: Ved Veterinærinstituttet spør en seg om tarmkreft hos fisk kan 
være modell for tarmkreft hos mennesker. Forskning på planteråvarer i fôret 
kan være nøkkelen, melder kyst.no. 

Kunne henta meir
Ein god laksemarknad no 
gjorde at Marine Harvest 
raskt henta inn 300 millionar 
kroner i emisjonen.

– Det var stor interesse i 
marknaden for emisjonen. Det 
er gode lakseprisar og lakse-
aksjane har gått bra. Me følte 
det var rett tidspunkt å henta 
inn eit avgrensa beløp no, 
seier finansdirektør Jørgen 
K. Andersen i Marine Harvest 
til IntraFish. 

Emisjonen vart raskt full-
teikna. Ifølgje Andersen var 
bøkene opne i ein og ein halv 
time. Bakgrunnen for emisjo-
nen er utfordringane i Chile. 
Selskapet har varsla nedskri-
vingar i andre kvartal på mel-
lom 600 og 845 millionar kro-
ner. Andersen understrekar 
at dette ikkje er eit spørsmål 
om kontantar og likviditet 
for Marine Harvest, men eit 
rekneskapsspørsmål. 

Ønske frå bankane
– Emisjonen viser vel poten-
sialet til selskapet?

– Om me hadde ønska så 
kunne me ha henta inn meir 
i emisjonen. Men me var ikkje 
interesserte i å henta mykje 
pengar. Det får me venta med 
til det eventuelt er behov for 
det, seier Andersen. 

Emisjonen vart gjort for å 
betra eigenkapitalen etter at 
bankane ønska det i forhand-
lingane Marine Harvest har 
hatt med lånegjevarane. 

– Me har problem i forhold 
til dagens låneavtale med dei 
tøffe grepa me gjer i Chile. 
Bankane ville me skulle styrka 
oss litt på grunn av balansen, 
og me har no fått ein struktur 
på låneavtalen som passar oss 
godt. Emisjonen var den siste 
biten som skulle på plass før 
avtalane med bankane kom i 
orden, seier Andersen.

Blir i Chile  
I dag har Marine Harvest drift 
på ni lokalitetar i Chile. Årets 
volum herifrå er estimert 
til rundt 25.000 tonn HOG 

(30.000 tonn 
rund fisk). Av 
dette er halv-
parten alt 
tatt opp, og i 
andre halvår 
vil selskapet 
berre selja 
rundt 3.600 
tonn HOG (4.400 tonn rund 
fisk) frå Chile. 

– Volumet i Chile er på veg 
til å bli ubetydeleg. Me har 
ikkje sett ut smolt i år, og vil 
òg vera forsiktige til neste år. 
I dag har me for mykje kapa-
sitet på smoltsida i forhold 
til fisk i sjø. Det må me gjera 
noko med, og me må tilpassa 
smoltsida til dei nye planane, 
fortel Andersen. 

Ein stor del av nedskrivinga-
ne i andre kvartal er knytt til 
smoltproduksjonen. Andersen 
seier det òg er aktuelt å selja 
delar av smoltsida dersom det 
er mogeleg. 

Vil beskytte seg
– Er det aktuelt for Marine 
Harvest å gå ned i null loka-
litetar i drift i Chile?

– Ja i verste fall er det det, og 
så la det vera null ein periode, 
svarar han. 

– Men det er ikkje aktuelt å 
trekkja seg heilt ut av Chile?

– Nei. Me vil beskytta posi-
sjonen vår der og vera klare 
med ein betre organisasjon 
og struktur når det er klart 
for å byggja seg opp igjen, 
seier han. 

Og for at det skal bli betre 
meiner Marine Harvest at 
oppdrettarane må stå saman 
og samarbeida. 

– Kva tenkjer de om at en-
kelte bryt ut av SalmonChile 
og startar sin eigen organisa-
sjon?

– Me håpar alle står saman. 
det er ikkje eit godt signal om 
nokon bryt ut. Me jobbar med 
same biologi, svarar Ander-
sen. 

joar.grindheim@intrafish.com
telefon: 55 21 33 18

JOHN 
FREDRIKSEN

Gode utsikter for Cermaq
RESULTAT: Cermaq leverte eit 
resultat under konsensus, men 
utsiktene framover er positive.

– Chile er dyrt for alle. 
Cermaq var vel omtrent som 
eg forventa, men kanskje litt 
svakare på aure. I Noreg er det 
bra og selskapet vil profittera 
på gode lakseprisar framover. 
Forhåpentlegvis har dei også 
fått slakta seg ut av problema 
i Finnmark, seier analytikar 
Kolbjørn Giskeødegård i Nordea 
til IntraFish.

Han meiner det også er 
positivt for Cermaq at fôrpro-
dusenten EWOS har redusert 
uteståande i Chile og bevisst 
reduserar sine marknadsdelar 
der. Det tar ned risikoen for 
tap, sjølv om selskapet har tatt 
avskrivingar på tap både i fjerde 
kvartal i fjor og første kvartal 
i år.

– Men det er likevel relativt 
små beløp det er snakk om. Det 

blir ikkje vekst innafor fôr, og 
volumet i Chile går ned svært 
mykje. Men det trur eg Cermaq 
vil leva godt med. EWOS går 
for fullt i andre regionar og 
vil levera positive tal sjølv om 
produksjonskapasiteten i Chile 
ikkje blir fullt ut utnytta og der-
med vil levera lågare marginar, 
seier Giskeødegård.

Resultatet frå Cermaq med 
ein EBIT før biomassejustering 
på -64,6 millionar kroner, var 
langt under forventningane til 
analytikar Nils Ove Kjerstad i 
Danske Markets. Han forventa 
ein knapp positiv EBIT på 3,9 
millionar kroner.

– Chile var litt betre enn me 
venta. Oppdrett i Noreg rappor-
terar ein EBIT på 29 millionar 
kroner mot vårt estimat på 
42,3 millionar. Lågare resultat 
skuldast i hovudsak lågare mar-
ginar i Finnmark der selskapet 
hadde PD-utbrot i 2008.

Millioner
til staten

Joar Grindheim
og Øystein Hage
Bergen

Ved innlevering av søknad om 
nye konsesjonar skal søkjar ha 
betalt eit sakshandsamingsge-
byr på 12.000 kroner. Med 281 
søknadar skulle dette gje inn-
tekter for staten på 3.372.000 
kroner før ein einaste konse-
sjon er tildelt. 

I tillegg skal staten ha 
åtte millionar kroner per 
konsesjon og tre millionar pr 

konsesjon i Finnmark. Det 
vil gje inntekter på totalt 465 
millionar kroner.

Totalt vart det søkt om 281 
konsesjonar, 265 ordinære 
og 16 økologiske. 11 søknadar 
om ordinær konsesjon vart 
avvist medan fire søknadar 
om økologisk vart avvist. 
Flest avviste søknadar var 
det i Møre og Romsdal der 
søknadar om fem ordinære 
og tre økologiske konsesjonar 
var avvist.

– Avviste søknadar kan 
vera komne inn for seint, 
mangla gebyr eller liknande. 
Talet på søknadar er ikkje 
endeleg før endeleg vedtak 
på avvisning ligg føre, skriv 
Fiskeridirektoratet som ikkje 
har opplyst kva selskap som 
har fått avvist sine søknadar.

Selskapa som har fått avvist 
sine søknadar kan klaga på 
avgjersla. Sakshandsamings-
gebyr på avviste søknadar 
vert ikkje tilbakebetalt.

joar.grindheim@intrafish.com
Telefon: 55 21 33 18

Fakta: konsesjoner
Fiskeridirektoratet lyste nylig QQ

ut 65 tillatelser for akvakultur av 
matfisk av laks, ørret og regnbu-
eørret i sjøvann. Fem av tillatel-
sene var øremerket økologisk 
sertifisert produksjon. 

Det er besluttet at de økologis-QQ

ke søknadene skal sluttbehand-
les av Region Finnmark etter 
uttalelse fra fylkeskommunen 
og innstilling fra den region de 
søkes plassert i. 

Ved søknadsfristens utløp 30. QQ

april er det registrert i alt 265 
geografiske søknader om mat-
fisktillatelser. 16 var økologiske 
søknader

Døækandene er fordelt slik: QQ

Region Finnmark: 7, Region 
Troms: 27, Region Nordland: 81 , 
Region Trøndelag (Sør og Nord-
Trøndelag): 67, RegionMøre og 
Romsdal: 30, Region Vest (Hor-
daland og Sogn og Fjordane): 53 

De økologiske søknadene QQ

fordeler seg slik: Troms: 1 , 
Nordland: 2,  Sør-Trøndelag: 5, 
Møre og Romsdal: 6, Sogn og 
Fjordane: 2 

Konsesjonssøknadane 
har kosta oppdrettsel-
skapa over tre millionar 
kroner berre i sakshand-
samingsgebyr. Totalt får 
staten inn 465 millioner 
på å dele ut 65 nye 
konsesjonar.

z oppdrett

Lars Halt-
brekken i 
Naturvern-
forbundet vil 
at fiskeri- og 
kystminis-
ter Helga 
Pedersen 
skal stoppe 
tildelingen av 
nye konsesjoner. Han mener 
det er delt ut altfor mange 
som det er.

Lars Haltbrekken i Natur-
vernforbundet tar til orde for 
å stoppe tildelingen av nye 
konsesjoner som er i gang. Nå 
argumenterer han med at det 
går med mer vill fisk til å fôre 
oppdrettsfisk, enn det som 
blir produsert til menneske-
mat, skriver NRK.

– Taket er nådd, sier han.

– Det er allerede delt ut for 
mange. I 2007 brukte vi mer 
fisk til å fore oppdrettsfisk 
enn det vi samlet produ-
serte til menneskemat. Og da 
regner man fangst både fra 
oppdrett og tradisjonelt fiske, 
sier Haltbrekken.

Men Haltbrekken har ikke 
mange nok politikere med 
seg. I Soria-Moria-erklærin-
gen slås det fast at det skal 
tildeles laksekonsesjoner 
hvert år, selv om det i SV er 
sterk skepsis til næringen. 
Fiskeri- og kystminister 

Helga Pedersen sier det blir 
årlige tildelinger framover, 
men hun vil ikke si hvor 
mange nye konsesjoner som 
kommer, og hun fremhever 
at det skal bli tatt hensyn til 
andre interessert.

- Vi skal passe på at ikke 
hensynet til oppdrettsnærin-
gen går ut over andre som 
driver på havet. Man må også 
tenke på tradisjonelle fiskere, 
og villaksinteressene, sier 
hun til NRK. 

Direktør for markedsavde-
lingen i FHL, Trond Davidsen, 
mener fokuset på verning 
kysten har gått for langt.

– Det er jo et paradoks. Ikke 
skal vi ha olje og gass, og ikke 
skal vi få drive oppdrett. Hva 
skal man da få drive med i 
disse områdene?

–Det er uheldig
Lars 
Haltbrekken

Det er allerede delt  ”ut for mange.
Lars Haltbrekken, Norges 
Naturvernforbund

SalMar vil satse økologisk
SalMar har søkt om å få alle 
fem konsesjonane for økolo-
gisk lakseproduksjon.

Totalt er det lyst ut 65 nye 
konsesjonar for laks og aure 

i Noreg. Fem av desse er gjort 
økologiske. 

SalMar har søkt om alle 
desse fem konsesjonane i 
Sør-Trøndelag. Det går fram 

av søknadslista som vart 
presentert fredag. IntraFish 
lukkast ikkje i å få ein kom-
mentar frå konsernsjef Leif 
Inge Nordhammer.
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HAVBRUK Satsing: Firda Seafood har i dag overtatt 100 prosent av aksjene i fiske-
foredlingsbedriften Martin E. Birknes Eft. Firda skal også bygge ny fabrikk.  
Firda-eier Ola Braanaas har planer for et nytt pakkeanlegg på Byrknesøy. 

Svingningene 
lokker industrien
LAKSEPRIS. Omsetningen 
på laksebørsen er fordoblet 
hittil i år. Det skyldes stigende 
kilopriser for laks.Fra 1. januar 
og til og med mandag hadde 
Fish Pool omsatt laks for et 
volum som tilsvarer nesten 
31.200 tonn. Det er mer enn 
en dobling av handelsvolumet 
i samme periode i fjor: Drøyt 
14.400 tonn. For å ta unna 
skal Fish Pool utvide staben 
med én person, fra fire til fem 
totalt. Før jul stilte mange 
laksekjøpere nede på konti-
nentet seg avventende til å 
inngå kontrakter. De trodde at 
prisen ville falle etter påske. 

- Signaler, blant annet fra 
flere analytikere, tydet på at 
det sto 15 prosent mer laks 
i sjøen, så mange avventet 
situasjonen, og mange ventet 
for lenge, sier markedssjef 
Birgitte Sørheim i Fish Pool til 
IntraFish. 

Fredag meldte IntraFish at 
prisen på laks som blir levert 
i inneværende uke, ligger på 
over 40 kroner kiloen. Nivået 
vil sannsynligvis holde seg 
for fisk som skal leveres 
neste uke. Det skyldes blant 
annet at mange slakterier 
bare driver tre av fem dager 
denne uka, på grunn av Kristi 
himmelfartsdag torsdag, 
kombinert med oval weekend. 
Sørheim rapporterer om en 
snittpris på 44 kroner, og 
enda bedre priser for den 
største fisken. Det begynner å 
bli lite stor fisk tilgjengelig. Et 
generasjonsskifte er på gang. 

Høye priser gjør at ikke 
mange inngår kontrakter for 
juni. Men Fish Pools estimat 
er rundt 35 kroner i snitt for 
tredje kvartal, 34 kroner for 
andre halvår og kroner 30,50 
for 2010. 

Den høyeste Fish Pool-
kontrakten inntil et par uker 
tilbake, var kroner 30,75 og 
stammet fra 2006. For et par 
uker siden ble det inngått en 
kontrakt for juni på over 34 
kroner. 

Sier ja til mer laks

Agnar Berg
Bodø

– Vi har mye å gå på når det 
gjelder fortsatt vekst i lakse-
produksjonen. Det bør være 
en jevn og forutsigbar vekst. 
Men jeg skjønner at på et el-
ler annet tidspunkt når vi et 
metningspunkt. 

Det er som Frps vekst. Vi 
kan ikke vokse inn i himme-
len, sier stortingsrepresentant 
Tord Lien (FrP) i Stortingets 
Energi- og miljøkomité.

Metningspunktet for 
lakseproduksjon
Lien sier at metningspunktet er 
mulig å forskyve. Men at det er 
mye opp til lakseoppdretterne 
selv hva de greier. 

Han mener at lakseoppdret-
terne har gjort en god jobb 
når det gjelder å få kontroll på 
rømming. Det gjør det mulig 
å ha et mentingspunkt som er 
høgere.

– Hvis lakseoppdretterne er 
i stand til å få kontroll med lak-
selus, gir det muligheter til en 
enorm vekst. Det er vanskelig å 
se hva som vil bli det neste som 
begrenser produksjonsveksten. 

Det kan være 
en blanding av 
økologiske og 
økonom iske 
hensyn: At en 
må begynne 
å bruke loka-
liteter som er 
dårlig egnet til 
lakseproduk-
sjon, sier Lien.

Ville ha pause
Det var lakseoppdretter Stei-
nar Olaisen i Nova Sea på Lo-
vund i Nordland som gikk ut i 
slutten av forrige uke å sa en 
etter årets tildelingsrunde med 
laksekonsesjoner var det lurt å 
ta en vekstpause på 4 - 6 år.

Grunnen til vekstpausen er at 
en må se om den produksjonen, 
som de nye laksekonsesjonene 
vil føre til, er bærekraftig. I 
bakhodet har Olaisen de store 
fiskehelseproblemene som 
blant annet er forårsaket av 
stor lakseproduksjon på et lite 
område i Chile.

Må tåle lakseveksten
Stortingsrepresentant Line 
Henriette Holten Hjemdal (KrF) 
i Energi- og miljøkomiteen, sier 
at lakseoppdrettsnæringen er 
kommet for å bli, men at den 
ikke kan vokse uhemmet.

– Vi mener at lakseoppdretts-
næringen må ta seg en vekst-
spause nå for å se om den har 
kontroll. Næringen har mange 
utfordringer som for eksempel 
rømming av oppdrettslaks, fis-
kehelse og negativ påvirkning 
på andre næringer. Derfor me-
ner jeg at det ikke bør deles ut 
nye konsesjoner neste år og 
en stund framover før vi ser 

som den veksten næringen vil 
få etter årets konsesjonsrunde 
er bærekraftig, sier Holten 
Hjemdal.

Forstår bekymringene
Stortingsrepresentant Ivar 

Kristiansen (H) mener at det 
må være en dynamisk vekst 
i lakseproduksjonen. Men at 
veksten kun må skje i områder 
som tåler det.

– Finnes det et metnings-
punkt for hvor mye laks det 
kan produseres?

– Det er vanskelig å si, men 
jeg skjønner godt de bekymrin-
ger Steinar Olaisen har når han 
henviser til det som har skjedd 
i Chile, sier Kristiansen.

Kristiansen mener at så lenge 
miljøet tåler mer lakseproduk-
sjon, så er det markedet som 
må bestemme hvor mye den 
skal være.

Ingen generell vekstpause
Gunnar Kvassheim (V) er leder 
av Energi- og miljøkomiteen.

Kvassheim sier at han ikke 
går inn for noen generell vekst-
pause. Men at lakseveksten 
skjer kun i områder som tåler 
det.

Regiondirektør for Fiskeri-
dirketoratet i Trøndelag, Alf Al-
brigtsen, sier at det er relevant 
å snakke om metningspunkter 

for lakseproduksjon og at det 
kan være vanskelig å finne et 
metningspunkt før det er for 
sent når produksjonen bare 
øker og øker.

Trønder-suksess
– I Trøndelag har vi gjort forsøk 
med å tillate midlertidig en stor 
produksjon på en lokalitet for 
å finne dette metningspunktet, 
sier Albrigtsen.

Albrigtsen sier videre at trøn-
derne har hatt suksess med sitt 
regime ved å plukke ut de beste 
av de beste lokalitetene for lak-
seproduksjon.

Det er 281 søkere på de 65 
lakse- og ørretkonsesjonene i 
årets tildelingsrunde. Fiskeri-
direktoratet har gått gjennom 
søknadene og sendt dem videre 
til fylkeskommunene til konsul-
tasjon før direktoratet tildeler 
konsesjonene.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

JA TIL MER LAKSEVEKST:  I Stortinget er det stort flertall for at det fortsatt skal være vekst i lakseproduksjonen i Norge. 
FOTO: DN

Fakta: laksevekst
Det tildeles i år 65 nye lakse-QQ

konsesjoner. I fiskeri- og kystmi-
nister Helga Pedersen havbruks-
politikk står det fast at det skal 
være årlige tildelingsrunder.

Noen lakseoppdrettere, andre QQ

sjømatinteresser og flere miljør-
ganisasjoner mener at det bør 
være en vekstpause for å se om 
miljøet tåler den økte laksepro-
duksjonen.

Helga Pedersen har god støtte QQ

fra Høyre, FrP og Venstre når hun 
sannsynligvis til høsten annonse-
rer en ny runde med laksekonse-
sjoner neste år.

Frp, Høyre og Venstre 
ønsker ingen vekstpause 
for å forsikre seg om 
at produksjon av opp-
drettslaks er bærekraf-
tig. KrF vil ha en pause.

z laksevekst

Alf 
Albrigtsen

Jeg skjønner at på  ”et eller annet tidspunkt 
når vi et metnings-
punkt
Stortingsrepresentant Tord Lien 
(Frp)

Vi kobler deg til fremtiden.....
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FHL liker det ikke
KONSESJONER: Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir Ove 
Ystmark, sier at FHL forventer at 
Fiskeridirektoratet kjører de en-
delige prosessene når det gjelder 
tildelingen konsesjonene.

Ystmark liker dårlig at fylkes-
kommunene kommer opp med 
egne tildelingskriterier.

– Så lenge rådene fra fylkes-
kommunen er innenfor fylkes-
kommunenes «mandat» i tilde-
lingsforskriften, er det greit for 
oss hvilke råd fylkeskommunene 
kommer med, sier Ystmark.
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bladet Fiskaren 28. august 2009 (høyre) at det 
var en vilkårsparagraf i tildelingsforskriften som 
Fiskeridirektoratet kunne anvende. Den ble imi-
dlertid aldri brukt.

Ett lite selskap med kun én konsesjon, Skottne-
slaks, i Lofoten, ble ikke prioritert verken av 
fylkeskommunen eller Fiskeridirektorats re-
gionkontor i Nordland. Selskapet nådde heller 
ikke frem med sin klage til Fiskeridirektoratet i 
Bergen. 

Fiskeribladet Fiskaren har i flere artikler skrevet 
om selskapet som i sin konsesjonssøknad var for 
ærlig og dermed ikke ble prioritert. Selskapet skrev at en ville bearbeide laksen når det var lønnsom-
het i det. Når prisene for ubearbeidet laks, hel laks, var gode ville de selge laksen hel.

I en artikkel som sto på trykk 20. november 2009 med tittelen ”Bruker alle knep i råttent spill”, ut-
taler daglig leder Terje Øvreskotnes i Skotneslaks om konsesjonsrunde så langt:

”Det var en voldsom lobbyvirksomhet fra oppdrettsselskapene i Nordland for å få konsesjon – et skit-
tent spill der alle midler ble brukt.”
 
Var for ærlig
Fiskeribladet Fiskaren skriver 22. september 2010 om Skottneslaks som klager Fiskeridirektoratet 
inn for Sivilombudsmannen.

Daglig leder i Skottneslaks, Terje Øvreskotnes, 
sier til avisa 22. september (høyre): ”Det er 
tolkningen av kriteriene som Fiskeridirektoratet 
har gjort jeg blant annet vil ha belyst. Regionk-
ontorene til Fiskeridirektoratet har tolket krite-
riene forskjellig innad i fylket og det er forskjellig 
tolkning mellom fylkene.”

Forskjellig tolkning fra regionkontor til regionk-
ontor er også noe Fiskeribladet Fiskaren tar opp i 
andre artikler.
 

Kort tid i paradis
Lofoten Sjøprodukter på Vestvågøy i Nordland var ett av selskapene Fiskeridirektoratets regionkon-
tor i Nordland satte på sin prioriteringsliste.

Som alle andre lakseselskaper som kom på prioriteringslistene til regionkontorene, ”fikk” Lofoten 
Sjøprodukter konsesjonen med et forbehold.

HAVBRUK Spørsmål: Nylig gikk administrerende direktør i Ewos Gruppen, Kjell Bjor-
dal, ut med krav om at norske myndigheter definerer hvilke fiskeressurser i 
verden som er bærekraftig forvaltet. Og som kan brukes som råstoff til fôr.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

Agnar Berg
Bodø

Datterselskapet Skottneslaks 
ble i årets tildelingsrunde ikke 
prioritert av Nordland fylkes-
kommune. Fiskeridirktoratet 
i Nordland ville heller ikke gi 

Skottneslaks 
k o n s e -
sjon. Nå har 
Skottneslaks 
anket avgjørel-
sen til Fiskeri-
direktoratet 
sentralt.

Laks og 
hvitfiskkobling
I sin klage til Fiskeridirketora-
tet i Bergen skriver daglig leder 
og medeier i A. Øvreskottnes, 
Terje Øvreskottnes: 

«Uten en produksjonsvekst 
på Skottneslaks vil vår hvitfisk-
satsing nå måtte legges ned».

– Ja det er helt klart. Jeg har 
tapt nok penger på hvitfiskmot-
taket. Vi kan ikke fortsette å 
subsidiere hvitfiskanlegget 
med laksepenger når vi har 
bare én laksekonsesjon, sier 
Øvreskottnes.

Øvreskottnes sier at det er 

gått syv millioner kroner de 
siste tre årene fra laksevirk-
somheten til hvitfiskanlegget. I 
fjor gikk det ifølge Øvreskottnes 
2,6 millioner kroner fra laks til 
hvitfisk. Det vil gå noe mindre 
i år, sier han.

Arbeidsplasser tapt
– Konkret betyr det tap av ar-

beidsplasser og mindre skat-
tepenger til kommunen. På det 
meste har vi hatt 45 ansatte på 
hvitfiskanlegget i sesongen. På 
en normal lofotsesong jobber 
12 – 15 personer med hvitfisk, 
sier Øvreskottnes.

Når det gjelder hvitfisk driver 
selskapet med salting, tørrfisk 
og fersk anvendelse.

Terje Øvreskottnes mener 
at selskapet klart oppfylte de 
to kriteriene Fiskeri- og kyst-
departementet hadde satt for 
årets tildelingsrunde: At min-
dre aktører skal prioriteres og 
at søkere som legger til rette 
for økt bearbeiding skal prio-
riteres.

I klagen til departementet 
skriver Øvreskottnes: 

«Når så selskaper som er 
større enn Skottneslaks og i 
tillegg verken har eget slakteri 
eller mulighet for egen bear-
beiding prioriteres foran vårt 

kandidatur må vi stille spørs-
mål ved Fiskeridirektorates 
prioriteringer».

Lovet ikke for mye
– Skottneslaks har bare én 
konsesjon. Vi har eget slakte-
ri. Vi vil bearbeide når det er 
lønnsomhet i å bearbeide laks. 
Det skrev vi også i vår konse-
sjonssøknad. Jeg vet at andre 
selskaper har lovet veldig mye 
når det gjelder bearbeiding. 
Men bare seks av de 14 sel-
skapene som fikk konsesjon 
i Nordland har eget slakteri. 
Realiteten er at du skjærer 
ikke filet av laksen når du får 
bedre betalt for å sende hel laks 
i markedet. Vi har da et ansvar 
for bedriftens lønnsomhet også, 
sier Øvreskottnes.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partemente  minner om at tilde-
lingen gjennom forskriften er 

Etter 111 års drift truer 
sjømatselskapet A. Øv-
reskottnes på Vestvågøy 
med å legge ned sitt 
hvitfiskmottak - hvis 
ikke datterselskapet får 
laksekonsesjonen sel-
skapet har søkt om.

zkonsesjoner

Terje 
Øverskottnes

Vi kan ikke fortset- ”te å subsidiere hvitfisk-
anlegget med laksepen-
ger når vi har bare én 
laksekonsesjon
Terje Øvreskottnes, daglig leder i 
Skottneslaks
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Genistrek: Aslak Berge kaller Austevoll Seafoods oppkjøp av Lerøy Sea-
food i fjor høst en «genistrek». Analytikeren i meglerhuset First Securities har 
nettopp skrevet en oppdatert profil på Austevoll Seafood, melde IntraFish.

Svar: Før årsskiftet skal vi i departementet greie å få på plass et godkjen-
ningssystem for bestander som der er fastsatt kvote på, på kvalifisert viten-
skapelig grunnlag, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) til IntraFish.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

KONSESJONER: Terje 
Øverskottnes i selskapet A. 
Øvreskottnes i Lofoten fikk 
ikke laksekonsesjonen han 
søkte om. Nå kan han komme 
til å stenge hvitfiskmotta-
ket sitt - fordi han ikke kan 
subsidiere dette ved hjelp av 
«laksepenger»  fra blant an-
net framtidig bearbeiding.
ILL.FOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner 
Det har i år blitt tildelt 65 QQ

lakse- og ørretkonsejoner. 
Fylkeskommunene har hatt en QQ

rådgivende rolle i årets konse-
sjonsrunde. Fiskeridirektoratets 
regionkontor har gjort den ende-
lige tildelingen.

Selskaper som har blitt QQ

prioritert har nå fått tilsagn om 
at de kan få kjøpe konsesjonene 
med forbehold om at ikke andres 
klage skal endre bildet.

En konsesjon koster åtte milli-QQ

oner kroner i hele landet bortsett 
fra i Finnmark. I Finnmark koster 
den tre millioner kroner.

delegert til Fiskeridirektoratets 
regionkontor med klagerett til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Han understreker at depar-
tementet ikke går inn i, eller 
kommenterer enkeltsaker eller 
klagesaker. 

Øvreskottnes sier at han 
skjønner at hvitfisk ikke er laks, 
men at de to tingene allikevel 
henger sammen.

– Poenget er at vi har noe å 
vise til. Vi har drevet med vide-
reforedleing av fisk helt siden 
selskapet  ble startet i 1898. Vi 
startet Skotneslaks i 1987 og 
slakter vår egen fisk. Jeg kan 
bare ikke fatte at ikke vi blir 
prioritert i årets konsesjons-
runde, sier Øverskotnes.

Skjønnhetskonkurranse
I klagen skriver Øvreskottnes 
dette om selskapets historie 
som viderefordler:

«Vi er den minste aktøren, 

og har lenge bidratt aktivt til 
foredlingsindustri. I tillegg så 
mener vi klart å kunne doku-
mentere en naturlig prioritet 
under eventuelle «andre for-
hold» dersom søkere står likt 
både i forhold til størrelse og 
i forhold til å oppfylle bearbei-
dingskravet. Dette ikke minst 
når en legger vår lange histo-
rien som liten aktør til grunn, 
hvor selskapet på tross av 
nedgangstider i fiskeindustrien 
likevel har valgt å opprettholde 
sysselsetting».

Øvreskottnes er forbannet 
på «skjønnhetskonkurransen» 
der det har vært fritt fram for å 
love mest mulig. I klagen skiver 
han:

«Vi har valgt å skrive en ær-
lig søknad, uten å kaste oss på 
karusellen om å vinne norges-
mestertittel i søknadsskriving. 
Vi forventer at Fiskeridirekto-
ratet behandler alle søknadene 

med respekt, og med bakgrunn 
i tilegnet kunnskap om nærin-
gen og næringsaktørne, ikke 
å basere sin prioritering med 
bakgrunn i en skjønnhetskon-
kurranse».

Kan ikke kommentere
Regiondirektør i Fiskeridirek-
torats region Nordland, Janne 

Andersen, sier til Fiskeribla-
detFiskaren at regionkontoret 
i Nordland ikke setter noen vil-
kår for de nye konsesjonene.

– Jeg kan ikke kommen-
tere den konkrete saken med 
Skottneslaks. Men det jeg kan 
si er at hvis et oppdrettselskap 
i søknaden for eksempel lover å 
bearbeide 50 prosent av laksen, 

vil det ikke bli fulgt opp fra vår 
side om han virkelig gjør det, 
sier Andersen.

– Da lurer jeg på hva som er 
vitsen med å ha bearbeidings-
kriteriet med når det ikke føl-
ges opp, sier Øvreskottnes.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

HAVBRUK Dystert 1: Eksportfall på 14 prosent. Store svingninger i prisen og mindre 
etterspørsel. Generalforsamlingen i Dansk Akvakultur tidligeri sommer var 
ikke akkurat preget av lystige temaer. skriver IntraFish.

– Et NM i 
søkNads-
skriviNg

Agnar Berg
Bodø

Salmon Group-
selskapene har 
til sammen 26 
matfiskkonse-
sjoner. Grup-
peringen fikk 
10 av de 65 
konsesjonene 
i årets tilde-
l i n g s r u n d e . 
Men Pedersen er allikevel 
kritisk – Det som skjedde er 
akkurat det vi fryktet. Søkerene 
kunne love så mye de ville i søk-
nadene, uten at det kan følges 
opp, sier Pedersen.

Lover videreforedling
Pedersen sier utgangspunktet 
for en del konsesjonsøkere var 
håpløst. De måtte love mye mer 
enn det som er mulig å holde.

– Ta de som ikke har kon-
sesjoner fra før av. Du søker 
om én konsesjon. Hvordan i all 
verden skal du greie å komme i 
drift med bare én konsesjon og 
i tillegg drive med bearbeiding? 
Du kan selvfølgelig samarbeide 
med en aktør som har bear-
beiding. Men hvem er det som 
tjener på det, spør Pedersen.

Pedersen sier at rammene 
rundt årets konsesjonsrunde 
la til rette for å bruke alle mid-
ler for å sikre seg konsesjoner: 
Perfekte søknader og massiv 
lobbyvirksomhet mot fylkes-
kommunen og Fiskeridirekto-
ratets regionkontor.

– Det er logisk at det ble slik. 
For tenkt deg. Du må betale åtte 
millioner for konsesjonen. I søk-
naden står du fritt til å skrive 
det du vil og love det ene etter 
det andre. Ingen følger dette 
opp. Dagen etter du har sikret 
deg konsesjonen kan du selge 
den for opp mot 30 millioner 
kroner, sier han.

Pedersen sier at det enkleste 
måten å gjøre en konsesjons-
tildelingen på, er å innføre et 
auksjonssystem.

– Da kunne en kutte ut disse 
kriteriene og alle prosessene. 
Det ville føre til langt mindre 
bråk, mener han

Grundig gjennomgang
Direktør for 
n æ r i n g s u t -
vikling i FHL, 
Geir Ove Yst-
mark, sier at 
han ikke vil 
kommentere 
om konse-
sjonsrunden 
endte opp med 
et norgensmesterskap i søk-
nadsskriving. 

Han sier imidlertid at det må 
gjøres en nøye gjennomgang av 
årets konsesjonsrunde.

Ifølge tildelingsforskriften 
skal det for det første legges 
vekt på om søker er en mindre 
aktør. Det vil si ikke har mer 
enn 19 konsesjoner.

For det andre om søker vil 
bidra til mer verdiskaping på 
kysten, som  bearbeiding.

– Tildelingsforskriften var 
grei. Men måten tildelingen er 
gjort på er kritikkverdig. Vi 
mener at Fiskeridirektoratet 
har misforstått tildelingsfor-
skriften ved at direktoratet har 
tolket den slik hen at begge de 
to hovedkriteriene skulle opp-
fylles. Vi mener at det er nok å 
oppfylle et av kriteriene, sier 
Ystmark.

Ystmark sier at konsekven-
sen av Fiskeridirektoratets 
praksis var at både store og 
små selskaper falt utenfor.

– De store oppfyller bearbei-
dingskriteriet, men på grunn 
av at de har mer enn 19 konse-
sjoner, er de for store. De små 
oppfyller kriteriet om at de er 
små. Men når ikke opp når det 
med det andre kriteriet, bear-
beiding, sier Ystmark

Har registrert misnøyen
Ystmark sier at det står i merk-
nadene til tildelingsforskriften 
at de to kriteriene er «uavhen-
gige» av hverandre og at det 
dermed er nok at en tilfredstil-
ler ett av dem.

Fungerende ekspedisjonssjef 
i Fiskeri- og kystdepartementet, 
Astrid Holtan, sier til Fiskeri-
bladetFiskaren at det var ikke 
ment slik at begge kriteriene 
måtte være oppfylt.

– Jeg har registret at det 
har vært en del misnøye i opp-
drettsnæringen etter denne 
konsesjonsrunden, men jeg 
ønsker ikke å kommentere det 
ytteligere.

– Har denne konsesjonsrun-
den vært et norgesmesterskap 
i søknadskriving og at det som 
loves i søknadene ikke kan føl-
ges opp?

– Det vil jeg ikke kommenter 
ut over å si at vi legger opp til 
at oppdretterne vil gjøre det 
de har skrevet de skal gjøre, 
sier Holtan.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjonskrig
Det har vært mye bråk og mis-QQ

nøye etter årets tildelingsrunde 
for lakse- og ørretkonsesjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet QQ

har to hovedkriterier i sin tilde-
lingsforskrift. 

Men departementet har ingen QQ

sanksjonsmulighet overfor 
søkere som ikke gjør det de lovet 
for å få konsesjonen.

Dette mener mange er QQ

betenkelig og kaller det et NM i 
søknadsskriving.

Daglig leder Leif Rune 
Pedersen i oppdretts-
grupperingen Salmon 
Group, sier at årets 
konsesjonsrunde ble 
et norgesmesterskap i 
søknadskriving.

zkonsesjon Kritikk mot tildelingsprosessen

Leif Rune 
Pedersen

– Søkerene kunne  ”love så mye de ville i 
søknadene
Leuf Rune Pedersen, daglig leder i 
Salmon Group

HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. 

Agnar BergBodøDet sier lak-seoppdretter Terje Øver-skotnes i lak-s e s el sk ap et Skotnesla ks på Vestvågøy i Lofoten. – Det er et stort bedrageri at det skal bli så mye bearbeiding av laksen som mange oppdrettere hevder de skal gjøre. Det har jeg ingen tro på. Det viser også erfaringer fra tidligere tildelingsrunder, sier Øverskotnes til Fiskeribladet-Fiskaren.Er forbannetSkotneslaks har bare én konsesjon, men har eget lak-seslakteri. Øverskotnes driver også hvitfiskmottak gjennom selskapet A. Øvreskotnes AS. Selskapet ble etablert for 112 år siden. Laks begynte han med for 25 år siden.De siste tre årene har lakse-virksomheten subsidiert hvit-fiskmottaket med syv millioner kroner, ifølge Øverskotnes.– Jeg føler det rett og slett ydmykende at jeg ved å skrive en ærlig søknad ikke er kom-met i betraktning. Jeg tenkte at det var fornuf-tige folk som skulle behandle søknadene og at en ikke trengte å legge ut i det vide og brede om hva en skulle gjøre hvis en fikk konsesjonen. At jeg for eksempel har brukt laksepenger til å holde mottakt i drift, ser ikke ut til å bety noe, sier han.– Hva skrev du i søknaden?– Jeg skrev som sant var at hvis jeg fikk én konsesjon til så ga det grunnlag for viderefored-ling under visse forutsetninger. Det er at vi skal videreforedle når markedet tilsier det, og el-

lers sende hel fisk til markedet. Jeg har jo først og fremst et ansvar for selskapet. Det ville ikke riktig av oss å ta grep som ikke er økonomisk forsvarlig, for selskapet skal jo overleve, sier Øverskotnes.Løgn i søknadeneØverskotnes sier som et eksem-pel at det ikke kan forsvares å selge filet til 40 kroner kiloet når det er mulig å oppnå 30 kroner kiloet for hel laks.

– Jeg vil påstå at det er rein løgn i mange søknader. Det kan ikke bli så mye videreforedling ut av dette som selskapene lover nettopp fordi oppdrettselskapene vil ta bedriftsøkonomiske vurde-ringer og kun videreforedling når markedet betaler mest for disse produktene. Det er også dyrt å investere i filetmaskiner, sier han.– Er du skuffet over andre lakseselskaper i Nordland som har fått konsesjoner fordi de hadde gode søknader?– Ja det er jeg, de har gått over lik for å få tak i konsesjoner. De har formulert gode søknader og de har drevet en aktiv lob-byvirksomhet både rettet mot fylkeskommunen og mot Fis-keridirektoratets regionkontor 

i Nordland.  I tillegg er noen av oss brukt i et skittent spill, sier han.I tildelingsforskriften til Fis-keri- og kystdepartemente står dette om hva det skal legges vekt på i årets tildelingsrunde: At søker er en mindre aktør og at søker vil legge til rette for økt bearbeiding.Ifølge fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Arve Knutsen, har det vært et voldsom trykk på fylkeskom-munen i konsesjonssaken.Massiv lobbyvirksomhetKnutsen sier at noen av selska-pene som fylkeskommunen ikke prioriterte og som var svært aktiv med lobbyvirksom-het mot fylkeskommunen, til slutt fikk konsesjoner av Fis-

– Oppdretterne lyver

LOVER FOR MYE: Lakseoppdretter Terje Øverskotnes i Skotneslaks på Vestvågøy i Lofoten har lite tro på at lakseoppdretterne som har fått konsejoner greier å holde det de lovet i konse-sjonssøknadene.  ILL.FOTO

Fakta: tildelingDet har blitt tildelt 65 lakse-QQkonsesjoner i år. Nordland har fått 15. Det er i Nordland det har vært QQmest bråk om konsesjonene. Det var 81 søknader i Nordland og mange var skuffet over at de ikke fikk.Konsesjonstildelingen har QQskapt split blant oppdretterne, de som ikke fikk mener at de har like gode grunner til å få som dem som fikk.

–Jeg har har blitt straffet for å være ærlig i forbin-dele med at jeg søkte om én ny laksekonse-sjon. De fleste oppdret-terne har lovet mer enn de kan holde.

z konsesjoner

Terje Øverskotnes

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli så mye bearbeideing av laksenTerje Øverskotnes, Skotneslaks

keridirektoratets regionkontor i Nordland.Knutsen sier at gode søkna-der var avgjørende for rådene til fylkeskommunen. Det var kun det som sto på papiret fyl-keskommunen kunne forholde seg til. – Selskaper som hadde en god plan og som hadde gode vurderinger, der ikke alt var rosenrødt, lå godt an, sier Knut-sen.Fylkeskommunens rolle var imidlertid bare å komme med råd. Det var Fiskeridirektora-tets regionkontor som tok den endelige avgjørelsen. Region-kontoret tok åtte av de 15 rådene til følge i Nordland.

agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

– Som fryktet
Tidligere statssekretær i Fiskeri- og kystdeparte-mentet, Janne Johnsen (H), er ikke overrasket at konsesjonstil-delingen har skapt splid blant oppdretts-

selskapene.  – Dette er et resultat av en «skjønnhets-konkurranse» der det er om å gjøre å skrive gode søknader samt å være dyktig på lobby-virksomhet. At dette skaper splid blant oppdretterne, var et viktig argument da vi var i regjering for å avskaffe en slik system med «skjønnhets-konkurranse», sier Johnsen.

Johnsen var forrige fis-keri- og kystminister, Svein Ludvigsens statsekretær. Nå er hun heltids fylkespolitiker i Rogaland.– Det er også problematisk at selskapene får love ting og så har en ingen mulighet til følge opp om de virkelig gjennomførte de sa de skulle gjøre. Det må være sank-

sjonsmuligheter overfor dem som ikke holder hva de lover, sier hun. Ludvigsen-regimet mente i forbindelse med konsesjonstildelinger at det skulle settes minstekrav til oppdretsselskapene. De som innfridde kravene kunne for eksempel være med i en lodd-trekning eller i en budrunde på konsesjonene. 

Janne Johnsen

Konsesjonene tildelttrønDelag: Fiskeridirektora-tets regionkontor har nå tildelt samtlige 6o laksekonsesjoner som er knyttet til konkrete fylker. Det som gjenstår nå er fem økologisk konsesjoner.I går ble det kjent hvilke sel-skaper i Trøndelagsfylkene som får konsesjoner. Her er listen for Sør-Trøndelag:To konsesjoner til Refsnes Laks. Én hver til R. Lernes, Må-søval Fiskeoppdrett, Krifo Fisk, Knutshaugfisk, HitraMat og Ervik Laks & Ørret.I Nord-Trøndelag fikk disse: To konsesjoner til Bjørøya Fiske-oppdrett. Én hver til SinkaBerg Hansen, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Lund Fiskeoppdrett og Vikna Sjøfarm AS.

ForutsetterlOVet: Fiske-ridirektør Liv Holmefjord sier at Fiske-ridirektoratet forutsetter at oppdrettssel-skapene følger opp i praksis det de har lovet i søknadene sine.– Utgangspunktet for å tildele konsesjonen er at selskapene mener noe med de planene de oppgir i søknaden. Hvis det skulle vise seg at de ikke gjør det, kan ikke Fiskeridirektoratet gjøre noe. Det er for eksempel ikke mulig å inndra konsesjonene, sier Holmefjord.Øverskotnes synes det er mer-kelig å sette tildelingskriterier som ikke kan følges opp.

Liv Holmefjord
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Geir Ove 
Ystmark

Regiondirektør Alf Albrigtsen 
i Fiskeridirektoratets region 
Trøndelag har hatt ansvaret 
for å tildele 15 lakse- og ør-
retkonsesjoner i de to trønde-
lagsfylkene.

Han mener imidlertid at det 
er flere ting å sette fingeren 
på i forbindelse med årets 
tildelingsrunde.

– Slik jeg 
ser det, så 
har det vært 
et norges-
mesterskap i 
søknadskri-
ving. Søkerne 
har lovet mye 
i søknadene 
uten at myn-

Alf 
Albrigtsen

– vil kontrollere søkerne

12 mandag 27. juli 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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HAVBRUK Forskning: Høgskolen i Bodø starter nå et internasjonalt samarbeidspro-
sjekt hvor de vil ha fokus på oppdrett av berggylte. - Vi ser at interessen for 
leppefisk er økende, sier Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø.

LAKSEKRIG

Vegard Solslstten
Bergen
Oppdretter Inge Kristoffersen 
slakter Nordland Fylkeskom-
munes prioritering av nye 
konsesjoner. Han varsler alle-
rede anke om han ikke får ny 
konsesjon.

– Vi driver eget slakteri, men 
har for lite råstoff til å kunne ha 
helårsdrift. Det resulterer i at vi 
i om lag tre måneder i året ikke 
har drift ved slakteriet. Dermed 
klarer vi ikke å holde på folk. Vi 
lærer opp ungdommer bare for 
å se dem gå over til konkurren-
tene som kan tilby sysselsetting 
gjennom hele året, sier Inge 
Kristoffersen til IntraFish. 

Nådde ikke opp
Egil Kristoffersen & Sønner er 
en av søkerne til de nye lakse-
konsesjonene i Nordland. Sel-
skapet nådde imidlertid ikke 
opp da Nordland Fylkeskom-
mune foretok sin prioritering.
– I løpet av 5-8 år er vi nødt 
til å legge om produksjonen, 

men jeg er redd vi da må hente 
inn arbeidskraft fra utlandet. 
Da må vi heller legge opp til 
flere perioder av året der vi 
kjører lengre dager, for så å 
ha perioder uten aktivitet på 
slakteriet. Dette for å tiltrekke 
oss utenlands arbeidskraft. De 
vil gjerne jobber lange dager i 
en periode, for så å ta fri i til-
svarende periode. Det vil bli 
en produksjon som blir mer 
oppstykket, forklarer Kristof-
fersen. 

Får støtte
Kritiskerne får 
støtte fra FHL, 
som mener 
fylkeskommu-
nenes rolle i 
tildeling av nye 
konsesjoner 
gir grunn til 
bekymring.

Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir 
Ove Ystmark, understreker at 
FHL ikke har noen formening 
om valgene. 

– Vi er opptatt av prosessen, 
og at tildelingen skjer i forhold 
til de fastlagte kriteriene, sier 
Ystmark til IntraFish. 

Han sier FHL kommer til å 
følge nøye med. 

– Det er med undring vi ser at 
en i Nordland lager egne tilde-
lingskriterier, sier Ystmark. 

Skuffer mange
Nordland fylkeskommunes 
«egne» regler skuffer mange 

mindre oppdrettere i fylket. 
Tildelingen av konsesjoner til 
store aktører faller på stein-
grunn.

– Det finnes mange små ak-
tører som rett og slett er forbi-
gått, dette er ikke i tråd med 
de politiske intensjonene for 
tildelingen, sier Kristin Sæther, 
fagsjef oppdrett i NSL.

– Selskap med mer enn 19 
konsesjoner burde ikke få 
noen ny konsesjon i denne 
omgangen. Så lenge det finnes 
mange små aktører som ikke 
har fått prioritet, mener vi noe 
er gjort feil i prioriteringen, sier 
Sæther.

Føles som en lottogevinst
Marius Mindor Eikremsvik i 
Glomset føler at han har vunnet 
i lotto - selv om innsatsen er åtte 
millioner kroner. 

– Nå kan vi endelig doble pro-
duksjonen.Oppdrettsveteranen 
har vært fraskåret å søke om 
nye konsesjoner helt til i fjor da 
verneområdet rundt Glomset 
ble opphevet.  – Derfor var tu-
ren endelig kommet til oss.

vegard.solsletten@intrafish.com
Telefon: 55 30 22 33 FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Tildelingen av nye 
oppdrettskonsesjoner i 
Nordland skaper store 
bølger. Fylkets egne 
kriterier fører til stor 
frustrasjon blant en 
rekke næringsaktører i 

z konsesjoner

Geir Ove 
Ystmark

Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland 
lager egne tildelingskri-
terier
Geir Ove Ystmark FHL

mer energi, 
mindre utslipp.

med teknologi er 
begge deler mulig.

 KOLON | 092348

www.exxonmobil.no
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brønnbåt og at selskapet selger 
sin egen laks.

Odd Bekkelis sønn, Ken Rune 
Bekkeli, sier at det for enkelte 
nok er pussig at Salaks velger å 
ha sitt eget slakteri når selska-
pet kun har fem konsesjoner.

– Men jeg er sikker på at vi 
sitter igjen med like mye på 
bunnlinjen med det lille slak-
teriet vårt som de store slak-
teriene fordi vi har en veldig 
rasjonell drift, sier Ken Rune 
Bekkeli.

Salaks søkte om én konsesjon 
i årets tildelingsrunde, men 
fikk det ikke.

Mer aktivitet
– Hovedgrunnen for å søke var 
at større råstoffgrunnlag ville 
ha gitt mer større aktivitet på 
slakteriet, flere slaktedager, 
sier Odd Bekkeli

Det har kostet cirka 50 millio-

ner å bygge Astafjord Slakteri, 
som i april i år ble offisielt åpnet 
av tidligere fiskeri- og kystmi-
nister å nåværende fylkesmann 
i Troms, Svein Ludvigsen.

Lundberg sier at en i planleg-
gingen av det nye slakteri har 
tatt høyde for filetskjæring.

Han sier videre at filetskjæ-
ringen vil betyr fem ekstra 
produksjonsarbeidsplasser. I 
tillegg vil filetaktivitetet gene-
rere mer arbeid i andre deler av 
virksomheten, sier han.

Oppbrukt ord
Lundberg sier at å sende filetter 
i stedet for hel laks til marked 
er fornuftig ut fra et miljøper-
spektiv. Det er imidlertid  etter-
spørsel etter pre-rigor kvalitet 
fileter som er drivkraften for 
filetskjæringen.

– Da vi begynte å planlegge 
det nye lakseslakteriet, var ikke 
filetskjæring med i prosjektet. 
Det var i fjor høst og vinter at vi 
begynte å se på muligheter til 
å ha en avdeling for filetreing. 
En viktig årsaken til dette er 
mulighetene som åpner seg for 
fileter i til USA. Vi tror at vi i 
framtiden vil levere fileter både 
til USA og EU. I tillegg ligger vi 

nær Russland med de mulighe-
tene det gir, sier Lundberg.

Bedre kvalitet
Daglig leder for Astadfjord 
Slakteri, Knut Erik Rekstad,  
sier at det er satt av cirka 400 
kvadratmeter i det nye bygget 
på til sammen 3400 kvadrat-
meter til filetskjæring.

– Ordet «bearbeiding» er på 
mange måter oppbrukt. Det er 
har blitt brukt alt for ofte av lak-
seoppdretterne uten at det har 

skjedd noe særlig. Men nå tror 
jeg at bearbeiding virkelig blir 
en realitet. Det skyldes først 
og fremst at markedet vil ha 
bedre kvalitet på laksefiletene. 
De vil ha pre-rigor fileter, sier 
Lundberg.

Lundberg sier at når innkjø-
ringen av slakteriet er ferdig, 
vil en begynne å se på videre-
foredling.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Også de små vil foredle

Agnar Berg
Sør-Troms

Det er stor interesse for pre-
rigor filetere blant kundene. En 
slik type filet er bare mulig å 
skjære i Norge. Derfor har vi 
konkrete planer om å begynne 
å skjære fileter, sier medier i 
lakseslakteriet Astafjord Slak-
teri i Gratangen i Sør-Troms, 
Tore Lundberg.

Pre-rigor fileter
Pre-rigor filetering betyr fi-
letskjæring før laken har gått 
inn i «dødsstivhet». Det betyr 
i praksis at det ikke er mulig å 
sende hel laks til EU-markedet 
for filetering der. Filetskjærin-
gen må skje i Norge

– Det som skjer nå i USA-
markedet, med stadig større 
etterspørsel etter laksefileter, 
gjør det interessant for at også 
vi kan begynne med filetering. 
Det kan enten skje ved at vi 
setter inn en filetlinje på vårt 
eget slakteri, eller at vi sam-
arbeider med andre om selve 
filetskjæringen, sier Odd Bek-
keli i lakseoppdrettsselskapet 
Salaks i Salangen kommune i 
Sør-Troms.

Syv konsesjoner
Astafjord Slakteri er eid med 50 
prosent hver av de to lakseopp-
drettsselskapene Gratangslaks 
og Kleiva Fiskefarm. De to lak-
seselskapene har til sammen 
syv konsesjoner, som de har 
samdrift på.

Lakseselskapet Salaks har 
fem matfiskkonsesjoner. Det var 
Odd Bekkeli som startet selska-
pet som en ren smoltprodusent 
i 1979. I 1984 fikk selskapet den 
første matfiskkonsesjonen og 
året etter ble den første smolten 
satt i sjøen.

I dag er Salaks den største 
private arbeidsplassen i Salan-
gen kommune med 35 ansatte 
når det slaktes laks.

Pre-rigor kvalitet
Selskapet har kontroll over sto-
re deler av verdikjeden ved at 
en har egen smoltproduksjon, 
matfiskproduksjon, slakteri og 

TilreTTelagT: lakseoppdretter Tore lundberg (t.v.) og daglig leder i astafjord Slakteri, Knut erik rekstad, sier at det er tilret-
telagt for videreforedling på det nye slakteriet. FOTO: AGNAR BERG

Videreforedling av laks 
er ikke bare en trend hos 
de store selskapene. 
Etterspørselen etter 
laksefileter i USA-marke-
det gjør videreforedling 
interessant også for de 
små.

z foredling

Ordet «bearbei- ”ding» er på mange 
måter oppbrukt
lakseoppdrettere Tore lundberg i 
gratangslaks

Kent rune Bekkeli (t.v) og Odd Bekkeli - Salaks i Sør-Troms

Nedskriver verdi
TORSK: Som følge av redu-
serte markedsprisene på 
torsk har Codfarmers vært 
nødt til å gjøre en ekstraordi-
nær nedskriving av stående 
biomasse på 25 millioner. 
SelskapetS nedskrivningen er 
en følge av en verdijustering 
basert på laksepris.

Glad for Helga
MTB: Økt MTB er en seier for 
FHL. Dette har vi jobbet lenge 
for å få til, sier leder av Vest-
norsk Havbrukslag, Sveinung 
Sandvik. Han var fornøyd med 
Fiskeri og Helga Pedersens 
NÅR hun åpnet for muligheten 
for oppdretterne til å søke om 
fem prosent ekstra MTB.

Fekk halvert sitt resultat
RESULTAT: Oppdrettsdelen i Midt-Norsk Havbruk fekk nær 
halvert driftsresultatet, medan årsresultatet for konsernet enda 
i minus etter underskot for dotterselskapet Nils Williksen.Års-
rekneskapen viser at inntektene i oppdrettsdelen av Midt-Norsk 
Havbruk gjekk ned frå 263,3 millionar kroner i 2007 til 213,9 
millionar kroner i fjor. Driftsresultatet til oppdrettsselskapset 
Midt-Norsk Havbruk enda på 33,5 millionar kroner, mot 64,9 
millionar kroner året før. Årsresultatet enda på 5,2 millionar 
kroner.
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Kan sette vilkår
Det kan 
settes vilkår 
til lakse- og 
ørretkonse-
sjonene som 
tildeles i år. 
Fiskeridi-
rektoratets 
regionkontor 
har anledning 
til det. Dette 
fremgår av tildelingsforskrif-
ten, men det er opp til region-
kontorene om de vil gjøre det, 
sier ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet.

Den aktuelle hjemmelen 
er paragraf 10 i tildelingsfor-
skriften: 

Forskriften
«Det kan setjast vilkår som 
medverkar til at dei kriteria 
som er avgjerande for tilde-
linga blir etterlevde, jf. §§ 6 
og 7. Vilkåra skal gå fram av 
løyvedokumenta».

FiskeribladetFiskaren har 
tidligere skrevet at oppdretts-
selskaper som søker om å få 
tildelt konsesjoner i denne 
tildelingsrunden kan love mye 
i søknaden for å få konsesjo-
nen. Men at det de lover ikke 
er bindene.

Nerheim mener dette er en 
feil bilde av situasjonen og at 
departementet har vært klar 
over denne problemstillingen 
da tildelingsforskriften ble 
laget. Men det er altså opp til 
regionkontorene – og Fiske-
ridirektoratet i klagerunden 
- om de vil anvende denne 
«vilkårsparagrafen».

Nerheim sier at det er i 
områder der det er konkur-
ranse om konsesjonene det er 
aktuelt å bruke denne para-
grafen. I Finnmark hvor det 
ikke har vært flere søknader 
enn det har vært tilgjengelige 

konsesjoner, vil det i henhold 
til forskriften for eksempel 
ikke være aktuelt med vilkår, 
sier han.

– Da vi laget forskriften 
så vi det naturlig at det i 
et område med konkur-
ranse om konsesjonene og 
en oppdretter skriver noe i 
søknaden som er viktig for 
at han blir prioriterte, kunne 
settes vilkår for tildelingen av 
konsesjonen til nettopp han. 
Gjør han ikke det han har 
lovet i søknaden kan dermed 
konsesjonen senere ved even-
tuelle brudd på vilkårene, bli 
inndratt, sier Nerheim.

Til staten
– Vil andre selskaper som var 
med i tildelingsrunden, men 
som ikke ble prioritert, kunne 
få den aktuelle konsesjonen?

– Nei den vil nok bli inndratt 
til staten, sier Nerheim

– Konsesjonsrunden skal 
bidra til næringsutvikling på 
kysten. Dette er ikke poker 
der en kan bløffe seg fram. 
Vilkårene Fiskeridirektoratet 
kan sette, gir sanksjons-
muligheter for bløffing, sier 
Nerheim. Status  for årets til-
delingsrunde er at de heldige 
selskapene har fått tilsagn om 
konsesjon. De får  konsesjo-
nene med forbehold at det er 
klageadgang og at dette kan 
endre bildet. Nerheim sier at 
hvis et selskap vinner fram i 
med sin klage, vil det ikke bli 
tildelt «nye» konsesjoner til 
dette selskapet.

– Hvis et selskap vinner 
fram, vil et annet selskap 
i samme region «tape» sin 
konsesjon. Det kommer ingen 
«friske» konsesjoner inn, sier 
Nerheim.

Eventuelle vilkår vil følge 
konsesjonen uavhengig av 
hvem som eier den.

Magnor 
Nerheim
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HAVBRUK Russland: – Vi kunne selt rundt tre gongar meir aure til russiske kundar 
enn det vi produserar i dag, seier administrerande direktør Hans Jørgen 
Runshaug i Sjøtroll Havbruk AS. Det er kyst.no som har snakka med han.

Vi ha tildelingsrunden nøytralt belyst

Agnar Berg
Bodø

Det sier daglig leder og medeier 
i lakseselskapet Skottneslaks i 
Lofoten, Terje Øvreskotnes. I 
forrige uke sendte han en klage 
til Sivilombudsmannen. Klagen 
var merket: «Klage på forvalt-
ningssak - Fiskeridirektoratets 
tildelingsrunde 2009 for laks/
ørret konsesjoner».

I målgruppen
– Jeg håper å få en redelig ut-

talelse fra Sivilombudsmannen 
om konsesjonsrunden 2009 og 
at det blir avdekket hva som 
virkelig har skjedd i denne kon-
sesjonsrunden. Fiskerimyndig-
hetene skal ikke få fred fra meg. 
Men jeg har ikke forhåpninger 
om at det skal ende opp med at 
vi ved en uttalelse i vår favør 
fra Sivilombudsmanne skal få 
den konsesjonen vi søkte om, 
sier Øvreskotnes.

Skottneslaks holder til på 
Vestvågøy. Lakseselskapet 
har én laksekonsesjon og eget 
lakseslakteri.

Øvreskotnes sier at han der-
for trodde at selskapet var midt 
i målgruppen for konsesjons-
runden 2009.

Bråk i Nordland
Selskapet søkte i fjor om en 
konsesjon, men ble ikke prio-
ritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland.

Skottneslaks klaget region-
kontorets vedtak til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen. I slutten av 
april i år ble det klart at Fiske-

ridirektoratet vi Bergen valgte 
å opprettholde regionkontoret 
sitt vedtak.

Det ble i fjor tildelt til sammen 
65 ørret og laksekonsesjoner. 
De fleste av disse, 15, var øre-
merket Nordland fylke.

Det var også i Nordland det 
ble mest bråk om konsesjonen: 
Det var langt flere søkere enn 
konsesjoner tilgjengelig.

Fokus på tolkingen
I tildelingsforskriften for kon-
sesjonsrunden 2009 er det to 
kritereier som skal brukes:

«Om søker er en mindre ak-
tør» og «Om søker vil legge til 
rette for økt bearbeiding med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistriktene i Norge».

– Jeg mener at tildelingskrite-

riene i seg selv ikke holder mål. 
Et lite selskap kan ha opp til 19 
konsesjoner og dette med vide-
reforedling er uklart. Men det 
er ikke kriteriene i seg selv jeg 
«angriper». Det er tolkingene av 
kriteriene som Fiskeridirekto-
ratet har gjort jeg blant annet 
vil ha belyst. Regionkontoret til 
Fiskeridirektoratet har tolket 
kriteriene forskjellig innad i 
fylket og det er forskjelling tolk-
ning mellom de regionkonto-
rene, sier Øvreskotnes.

Negativ oppmerksomhet
Skottneslaks skriver dette om 
tolkning av tildelingskriteriene 
i sin klage til Sivilombudsman-
nen: 

«Da vårt selskap mener å 
ha tolket ordlyden i forskrif-
ten korrekt vil vi ha en full 
juridisk fortolkning av tilde-
lingsforskriften. Dette vil være 
oppklarende, ikke bare for 
Skottneslaks som søker, men 
også for alle de øvrige søkerne. 
Tildelingsrunden har fått svært 
mye negativ media oppmerk-

somhet. Det har vært mye unø-
dig støy både mellom oppdret-
tere og mellom forvaltning og 
oppdretterne. Dette er grunn 
nok til at en nå må få en juridisk 
vurdering av hvordan søkerne 
skal forstå forskriften, også 
med et påfølgende klart svar på 
hvilke forpliktelser hver enkelt 
prioriterte søker har, opp mot 
ordlyden i forskriften. Dersom 
svaret er at en ikke har noen 
forpliktelser, ja da må en svare 
på hvorfor en har vektlagt kri-
teriet så sterkt som en beviselig 
har gjort. Skottneslaks AS kan 
dokumentere alt vi har skrevet 
i vår søknad!»

Lobbyvirksomhet og pene 
søknader
I tildelingsrunden 2009 fulgte 
det ingen forpliktelser med det 
søkerne skrev. Derfor har til-
delingsrunden av mange blitt 
beskrevet som et verdensmes-
terskap i søknadsskriving.

Øvreskotnes sier at han på 
ærlig vis ikke kunne skrive i 
søknaden at han ville bearbeide 

– Jeg tror ikke vi får 
noen ny laksekonsesjon, 
men myndighetene skal 
i hvertfall ikke få fred. Nå 
skal Sivilombudsman-
nen få lov til å belyse 
dette vanviddet.

z KONSESJONENE Fiskerimyndighe- ”tene skal ikke få fred 
fra meg
Terje Øvreskotnes, 
lakseoppdretter
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Brønnbåt: Aas Mekaniske Verksted AS har inngått kontrakt med Bømlo 
Brønnbåtservice AS om bygging av en ny ny 1500 m3 brønnbåt. Nybygget 
skal leveres 1. kvartal 2012, melder kyst.no.

Chile: En chilensk forskningsrapport støtter det professor Are Nylund tid-
ligere har hevdet, nemlig at ILA-viruset i Chile kom fra Norge med rogn. Aqua 
Gen betviler påstandene, skriver kyst.no.

metode: – Det er utviklet gode 
metoder for å spore rømminger 
tilbake til den merden de rømte 
fra, skriver kyst.no.  Metodene 
brukes aktivt og det er for 
tiden flere pågående saker, sier 
forsker ved Havforskningsinsti-
tuttet Øystein Skaala. Han tror 
i likhet med flere at det er store 
mørketall når det gjelder røm-
ming. Skala er kontaktperson 

for et stort sporingsprosjekt 
som ble igangsatt etter vedtak 
i Stortinget for noen år siden. 
Prosjektet endte opp med en 
rapport og en metodikk for 
å bruke DNA-markører for å 
spore fisken tilbake til den 
merden den kom fra. – Dette 
fungerer veldig bra. Men fisken 
bør helst fanges ikke for mange 
uker etter rømming, sier Skåla.

Sporer rømlingene effektivt

øker: Lusenivået økte fra juli 
til august i alle regioner. Øknin-
gen er størst i Trøndelag og i 
Hordaland, melder IntraFish.no. 

– Vi ser samme utvikling som 
i fjor, sier tilsynsdirektør i Mat-
tilsynet, Kristina Landsverk, 
i en artikkel på etatens hjem-
meside.

De siste innrapporterte luse-
tallene fra oppdretterne viser 
at lusenivået steg fra juli til 
august. Økningen er som ventet 
siden høyere sjøtemperatu-
rer er gunstig for lakselusas 
formering.

– Dette er som ventet. Det er 
viktig å understreke at arbeidet 
mot lakselus er et langt løp; her 
er det ingen raske og enkle løs-
ninger, sier tilsynsdirektøren.

En annen årsak til at luseni-
vået har økt, er at anlegg i en-

kelte områder fremdeles driver 
ukoordinert avlusing. Dermed 
øker smittepresset og lusen 
sprer seg tross behandling.

– Samordnet lusekoordine-
ring er en nøkkel for å hindre 
økning i lusenivået, sier tilsyns-
direktøren.

På nasjonalt nivå var det 
i august 0,45 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk. Utviklingen er 
tilsvarende som i fjor. Gjelden-
de tiltaksgrense i august var 
0,5 voksen hunnlus eller flere 
enn tre lakselus av bevegelige 
stadier i gjennomsnitt per fisk.

Troms og Finnmark har det 
laveste lusenivået av alle regio-
ner. Tallene var lave i perioden 
mai til juli, men stiger i august. 
Region Trøndelag og Møre og 
Romsdal hadde det høyeste 
nivået blant regionene.

Lusenivået øker overalt

sjømat: Fra 1.november 
blir godfisk.no lansert i en ny 
og teknologisk mer avansert 
utgave. Utpå nyåret kan du på 
enkelt vis laste ned sjømat-opp-
skrifter på mobil. Eksportut-
valget for fisk (EFF) har jobbet 
med et stort prosjekt i snart ett 
år.  – Vi lager en ny plattform 
for innholdsstyring, såkalt 
«content magagement». Det er 

grunnlaget for en oppjustering 
av våre mobil-systemer som vi 
venter å ha klar på nyåret. For 
oss er dette et svært løft og en 
komplisert operasjon, sier EFFs 
informasjonsdirektør Christian 
Chramer til IntraFish. Av 10 mil-
lioner kroner som EFF bruker 
på markedsføring av laks i 
Norge i år, går 1,5 millioner til 
digitale kanaler.

Du kan få kokebok på mobilen din

villaks: – Denne laksen holdt 
jeg på med en time, det var som 
å ha en stein på kroken, sier 
Kåre Haaland. 19,5 kilo veide 
laksen, men den har stått litt i 
elva, og var nok over 20 da den 
fant veien fra salte Frafjord og 
opp i ferskvann. Så vidt Aften-
bladet i Stavanger kan se av lak-
sebørser i Rogaland, er denne 
fisken fylkets nest største så 
langt i 2010. Bare den største 
Suldalslaksen som ble tatt i fos-
sen, 20.5 kilo, er større.

En skikkelig stor en
tang: Tangdyrking i Norge kan 
både fjerne et forurensings-
problem og skape en lønnsom, 
miljøvennlig og ny bransje, 
mener Bellona. 

– Oppdretterne slipper ut 
40.000 tonn nitrogen langs 
norgeskysten, og teoretisk 
tilsvarer dette en produksjon på 
1,4 millioner tonn tang, forkla-
rer marius Dalen i Bellona. Han 
har stor tro på Statoils begyn-
nende satsing på tang og tare.

Tangdyrking

jobbytte: Joakim Lystad 
forlater Mattilsynet for å bli 
ny arbeids- og velferdsdirek-
tør. Lystad har jobbet som 
administrerende direktør i 
Mattilsynet siden 2003. Det 
er kyst.no som melder dette.

oppgang: Fersk statis-
tikk fra Fish Pool og NOS 
Clearing mandag, viser at 
snittprisen for laks på 4-5 
kilo var 34,96 kroner pr kilo 
i uke 37. Det er svakt opp fra 
forrige ukes pris på 34,37 
kroner.

all laksen for å få konsesjonen. 
Men at dem som har vært 
dyktige å love mest mulig ble 
prioritert.

Øvreskotnes skiver dette til 
Sivilombudsmannen om søk-
nadskrivingen:

«Lobbyvirksomhet og pene 
søknader synes viktigere enn 
det reelle innholdet. Under-
tegnede kan ikke tolke dette 
på annet vis enn at Fiskeridi-
rektoratet på forhånd hadde 
bestemt at Skottneslaks ikke 
skulle få konsesjon, med på-
følgende konstruert begrun-
nelse for hvorfor. Vi bestrider 
at dette er metodikk i tråd med 
næringspolitikk og tildelings-
kriterier.»

Forstår frustrasjonen
– Vi forstår frustrasjonen som er 
skapt blant oppdrettere både i 
Nordland og ellers langs kysten 
angående  konsesjonsrunden 
2009. FHL har vært kritisk til 
denne runden - både i forhold til 
kriterier for tildelingen og gjen-
nomføringen av tildelingen, sier 

kommunikasjonsdirektør Are 
Kvistad i FHL.

Kvistad sier videre at om et 
selskap nå velger å ta saken til 
Sivilombudsmannen, bør ikke 
overraske. 

– Konsesjonsrunden er alle-
rede gjenstand for flere retts-
lige prosesser. Vi registrerer 
også at fylkespolitikere - blant 
annet i Nordland - er oppgitte 
over prosessen og på leting et-
ter løsninger. 

Vi tar til etterretning om Si-
vilombudsmannen nå bringes 

inn i saken. Det kan muligens 
bidra til å kaste lys over hvor-
for denne konsesjonsrunden 
etterhvert har utviklet seg til 
en farse, sier Kvistad.

Kvistad sier at for FHL er 
imidlertid det viktigste at man 
tar lærdom av konsesjons-
runden og at man ved senere 
tildelinger har forutsigbare 
kriterier og ryddighet i selve 
tildelingsprosessen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Vi ha tildelingsrunden nøytralt belyst

KLAGET TIL SIVILOMBUDS-
MANNEN: Daglig leder og 
medeier i lakseselskapet 
Skottneslaks, Terje Øvres-
kotnes, ønsker å få tildelings-
runden 2009 belyst av en 
«nøytral instans». Derfor har 
han klagen Fiskeridirektora-
tets saksbehandling inn for 
Sivilombudsmannen. 
FOTO: AGNAR BERG 

Fakta: konsesjoner
Det ble i fjor tildelt 65 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner. 60 av disse var 
knyttet til konkrete fylker.

Det var langt flere søkere enn QQ

tilgjengelige konsesjoner. Fiske-
ridirektoratets regionkontorer 
prioriterte søkerne.

Flere som ikke fikk konsesjo-QQ

ner, klaget regionkontorenes 
vedtak inn til Fiskeridirektoratet 
i Bergen.

Selv om det formelle sluttstre-QQ

ken for konsesjonsrunden ble 
satt i august i år, er ikke saken 
ferdig ennå.

Det kan bli rettsaker. Det kan QQ

også bli «friske konsesjoner» til 
noen av taperne. Det siste er at 
Sivilombudsmanen er bedt om 
å komme med en uttalelse på 
Fiskeridirektoratets saksbehand-
ling i forbindelse med tildelingen 
og klagerunden.

HAVBRUK

Ivar svinger pisken over Giske

Agnar Berg
Bodø

– Dette er politikk. Enkleste ut-
vei for Giske er å tildele «friske» 
konsesjoner. Dermed slipper 
2009-konsesjonsrunden å bli 
husket som konsesjonsrunden 
der selskapet fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen er 
medeier i beriket seg med en 
konsesjon i Nordland på bekost-
ning av småoppdrettere der, 
sier Kristiansen.

Mistet konsesjonene
To lakseselskaper i Nordland, 
Lofoten Sjøprodukter og Gilde-
skål Forskningsstasjon, fikk i 

fjor sommer 
tildedelt hver 
sin laksekon-
sesjon i for-
bindelse med 
tildelingsrun-
den 2009.

Men i vår fikk 
de beskjed av 
Fiskeridirekto-
ratet at de sto i fare for å miste 
konsesjonene fordi to andre 
selskaper hadde klaget på at 
de ikke fikk konsesjoner.

Fiskeridirektoratet opplyste 
at disse to, Kobbvåglaks og Bin-
dalslaks, ville få sine søknader 
vurdert på nytt.

Bindalslaks er et heleid dat-
teselskap av Sinkaberg-Hansen 
i Nord-Trøndelag. Fiskeri- og 
kystministeren eier 11 prosent 
i Sinkaberg-Hansen.

Slutt på bråket
Kristiansen vil at Giske skal la 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål Forskningsstasjon få 
konsesjonene de ble fratatt. I til-
legg vil han at Giske «gir» Norsk 
Havbrukssenter én konsesjon 
fordi dette selskapet var inne i 
varmen i konsesjonsrunden i 
Nordland noen uker i vår.

I august stilte Kristiansen et 
skriftlig spørsmål til Lisbeth 
Berg-Hansen om konsesjons-
bråket i Nordland:

«Vil statsråden sørge for at 
det tildeles tre konsesjoner 
ekstra til Nordland, slik at Lo-
foten Sjøprodukter, Gildeskål 
forskningsstasjon og Norsk 

Havbrukssenter kan komme i 
gang med produksjon og at det 
settes en verdig avslutning på 
konsesjonsbråket?» 

2. september svarer Lisbeth 
Berg-Hansen:

Leter etter løsning
«... Spørsmålet om hvorvidt de 
selskapene som har fått om-
gjort sitt vedtak om tillatelse 
likevel skal få beholde denne, er 
til behandling i departementet 

FRISKE KONSESJONER: Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) mener enkleste politiske utvei for næringsminister Trond Giske er å tildele «friske» konsesjoner. FOTO: DN

Stortingsrepresentant 
Ivar Kristiansen (H) tror 
ikke næringsminster 
Trond Giske har noe 
annet valg enn å tildele 
tre «friske» laksekonse-
sjoner i Nordland.

z konsesjon

Trond Giske

Dette er politikk og  ”enkleste utvei for Giske 
er å tildele «friske» 
konsesjoner
Ivar Kristiansen, Stortingsrepre-
sentant (H)
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Vaksine 2: De skriver viderer at rekordsalget har en naturlig sammenheng 
med de kalde temperaturene som har skapt forsinkelser i settefiskproduksjo-
nen langs store deler av kysten.

slutt: På grunn av markant 
fall i etterspørselen etter lakse-
fôr år for år i det irske marke-
det, har Skretting bestemt seg 
for å legge ned produksjonen 
og administrasjonen ved West-
port i Irland.

– I dag starter selskapet 
en konsultasjonsperiode om 
nedleggelsen av produksjonen 
ved Westport i nær fremtid og 

overføring av produksjon av 
fôr til det irske markedet fra 
Skrettings fabrikker i Storbri-
tannia. Dette vil resultere i 22 
oppsigelser i Irland, og en rekke 
oppsigelser i felles tjenester 
basert i Storbritannia. Skret-
ting vil arbeide tett for å støtte 
sine ansatte i denne perioden, 
skriver selskapet i en presse-
melding i følge IntraFish.no.

Skretting legger ned anlegg

Vaksine: Intervet mener 
oppdretterne fremdeles bør 
vaksinere fisk mot PD, og sier 
tapene for næringen er betyde-
lig redusert med vaksinen. 
Ifølge Roy Olav Hovlid i Intervet 
har selskapet fortsatt høy tiltro 
til PD vaksinens effekt. – PD 
vaksinens effekt og sikkerhet 
er veldokumentert gjennom 
kontrollerte laboratorieforsøk, 
feltforsøk, samt erfaringer fra 
kommersielt bruk. Dokumen-
tasjonen viser at når PD er 
primærårsak til sykdommen på 
anlegget, vil PD vaksinen styrke 
fiskens evne til å motstå et 
sykdomsutbrudd, og betyde-
lig redusere tapene relatert 
til sykdommen, hvis et PD 
utbrudd først oppstår, sier han 
til IntraFish. I forrige uke gikk 
styringsgruppen i PDFri ut og 

sa at de nå ikke anbefaler PD-
vaksinen som et tiltak i kampen 
mot PD. – Dokumentasjonen 
Intervet nå besitter gir en klar 
indikasjon på at tapene knyttet 
til sykdommen PD kunne hatt 
et betydelig større omfang uten 
bruk av PD vaksinen. Vaksine-
ring mot PD er derfor både et 
nødvendig og viktig tiltak for å 
begrense tapene fra sykdom-
men. Det i tilegg av høy viktig-
het at alle anlegg innenfor et 
smitteområde vaksinerer for å 
oppnå flokkimmunitet, påpeker 
Hovlid. Han viser til at innenfor 
PD sonen er den stående fiske-
populasjonen tilnærmet gjen-
nomvaksinert, og det foreligger 
derfor ikke et godt grunnlag 
for å konkludere med henhold 
til hvordan sykdomsbildet ville 
vært uten PD vaksinasjon. 

Intervet: Viktig med PD-vaksinering 

ut: SalmonChile har for første 
gang gitt sine kommentarer til 
at to av de store oppdretterne 
i Chile, AquaChile og Invermar, 
har valgt å melde seg ut av or-
ganisasjonen, skriver intraFish.
no på sin nettside.

I en offisiell uttalelse sier 
SalmonChile at «uoverstigelige 
forskjeller» gjorde at AquaChile 
valgte å forlate organisasjonen. 

Utmeldelsen av AquaChile ble 
kunngjort 23. august og forma-
lisert syv dager senere. 

Den kom etter at Victor 
Hugo Puchi, som fremdeles er 
styreformann i AquaChile, gikk 
av som visepresident i Salmon-
Chile i begynnelsen av august. 

Oppdrettsnæringen i Chile 
har slitt de siste årene på grunn 
av sykdomssituasjon.

Kommenterer utmelding

ned: I uke 35 var eksportpri-
sen for fersk laks 37,62 kroner 
kiloen, en nedgang på 5 prosent 
sammenlignet med foregående 
uke, viser tall fra SSB. Eksport-
kvantumet for fersk laks i uke 
35 endte på 12.697 tonn, en 
oppgang på 4,8 prosent i for-
hold til uken før, da eksportk-
vantumet var 12.120 tonn.  I uke 
35 ble det eksportert 671 tonn 
frosset laks og prisen var 43,49 
kroner kiloen. Det er hengar.no 
som refererer tallene.

Prisfall på laks
lus: Professor i fiskehelse ved 
Universitetet i Bergen, Frank 
Nilsen oppfordrer til forsiktig-
het om Slice skal tas i bruk igjen 
i Nord-Trøndelag.

 – Det er fort gjort å sitte 
igjen med bare resistente lus, 
sier Nilsen til kyst.no. I en sak 
på nettstedet nylig, ble det 
meldt at man hadde registrert 
mindre resistensproblemer 
med Slice, og at man derfor nå 
vurderer å gjeninnføre legemid-
delet til vinteren igjen.

Professor advarer

Besøk: Statsminister Jens 
Stoltenberg besøkte Salmar 
på Frøya onsdag og skrøt 
av norsk oppdrettsnæ-
ring: – Når oljen tar slutt er 
oppdrett noe Norge kan leve 
videre av, siterer kyst.no.

sliter: Miljøvernforbundet 
sliter med sponsorene etter 
at oppdrettsnæringen har 
advart mot å støtte leder 
Kurt Oddekalv økonomisk. 
Bare i fjor tapte forbundet 
og datterselskapet 10,4 mil-
lioner kroner, skriver tu.no.

Vaksine: I løpet av august ble det solgt hele 57 millioner doser vaksine til 
laks. Det er tidenes største månedssalg i Norge, skriver vaksineleverandøren 
Europharma i sitt nyhetsbrev - refert av kyst.no.

Ivar svinger pisken over Giske
FRISKE KONSESJONER: Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) mener enkleste politiske utvei for næringsminister Trond Giske er å tildele «friske» konsesjoner. FOTO: DN

Fakta: konsesjoner
Det ble i for tildet 65 nye lakse- QQ

og ørretkonsesjoner. Fiskeridi-
rektoratets regionkontor tildelte 
konsesjonene.

Flere av selskapene som ikke QQ

fikk konsesjoner i fjor klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

I Nordland og Hordaland ble QQ

noen av selskapene som fikk til-
delt konsesjonser, fratatt konse-
sjonene fordi noen av selskapene 
som klaget fikk medhold.

Mange mener, blant andre QQ

stortingsrepresentant Ivar Kris-
tiansen (H), at det enste som kan 
få ro om tildelingsrunden er at 
det tildeles friske konsesjoner til 
de som i fjor fikk tildelt konse-
sjoner, men som i klagerunden 
mistet disse.

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti SandvikBergen

Arnfinn Torg-nes og Norsk Havbrukssen-ter mener det var en forstå-else om å vente med å tildele to konsesjoner i Nordland, til den rettslige striden mellom Fiskeridirek-toratet og Norsk Havbrukssen-ter var behandlet i Borgating Lagmannsrett. – I stedet tildeler de to kon-sesjoner, før dommen i lag-mannsretten. Vi er oppgitt, sier Torgnes.UtsettelsenHan reagerer også på at myn-dighetene ba om utsettelse på ankefristen.– Fiskerimyndighetene ba først om en utsettelse på en uke, så benytter de denne utsettelsentil å fatte vedtak i saken. På denne måten forsøker de å unngå en vurdering av holdbarheten i saksbehandlingen. Dette er å misbruke rettssystemet, sier Torgnes.Dette er ikke Lise Kvinns-land, seksjonssjef i Kyst- og havbrukssavdelingen i Fiske-ridirektoratet enig i. – For det første kunne det tatt 

måneder før Lagmannsret-ten avgjorde saken. Dette er det ikke mulig å fortuse, men beror på hvilke andre saker Lagmannsret-ten har til be-handling. Saken kunne også ha blitt anket videre til Høy-esterett, noe som ville ha tatt enda lengre tid. I mellomtiden ville flere andre ventet på å få sin klage behandlet, og vi hadde ingen grunn til å ta mer hensyn til Norsk Havbrukssenter enn de andre, sier Kvinnsland. – Vi hadde allerede en kjen-nelse som ga oss medhold på alle punkt. MisforståelseTil påstanden om at Fiskeri- og kystdepartementet ba om utsettelse på tilsvar på Norsk Havbrukssenter sin ankesak, for at direktoratet skulle be-nytte tiden til å fatte vedtak i saken har hun følgende kom-mentar:– Det er mange misforståelser her, og dette er en av dem. Vi har ikke hatt noe med utsettelsen å gjøre. Regjeringsadvokaten ba om utsettelse på grunn av ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser også at de tre søknadene Bin-dalaks, Kobbvåglaks og Norsk Havbrukssenter nærmest var identiske, noe Norsk Havbruks-senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en klasse for seg. De har sannsyn-liggjort planer om en helt annen og høyere bearbeidingsgrad enn flere av de andre søkerne som fikk tillatelse i Nordland. RegelverkKobbvåglaks har sannsyn-liggjort bearbeiding ut over slakting i sin søknad. Noe som skiller dem fra Norsk Havbruks-senter, som ikke har synliggjort noe om bearbeiding ut over slakting, sier Kvinnsland.Hun viser til at det følger av regelverket, utlysningen og søknadsskjemaet at søknaden må være komplett på søknads-tidspunktet, og at denne ikke kan suppleres fra søker eller andre kilder.– Norsk Havbrukssenter har enten ikke lest dokumentene godt nok, eller misforstått kra-vene, noe som er beklagelig, sier Kvinnsland.  Konkurransevridende Norsk Havbrukssenter har hevdet at regionkontoret i Nordland kjente til selskapets planer, og at dette skulle ha vært tatt hensyn til. Kvinnsland viser til at det ikke ville ha vært i samsvar med regelverket og forutsetningene for tildelingen å ta hensyn til informasjon som den enkelte saksbehandler satt inne med. – Det var ikke adgang til og ville ha utgjort en fare for usaklig forskjellsbehandling om regionkontoret skulle ha hatt anledning til å ta hensyn til opplysninger saksbehandlerne satt inne med, av mer eller min-dre tilfeldige grunner, om de forskjellige selskapene. Hva da med et selskap regionkontoret ikke kjente til? En slik praksis ville dessuten gjort det umulig å etterprøve om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-land. SpillereglerHun viser til at det i en kon-kurransesituasjon er viktig å ikke endre spillereglene under-veis. Dersom nye opplysninger skulle kunne vektlegges, måtte alle søkere ha fått samme an-ledning til å komme med til-leggsopplysninger. Et system for dette var det ikke lagt opp til i denne tildelingsrunden.– Men Norsk Havbrukssen-ter har full anledning til å få overprøvd lovligheten av saks-behandlingen i en rettssak, sier Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.noTelefon: 55 21 33 28 MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: stridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter mener tildelingen av konsesjoner i Nordland har skjedd på feil grunn-lag. Fiskeridirektoratet tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-syn til Norsk Havbruks-senter enn de andreLise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver avisen Nationen.Ber Giskeordne opp

Øystein HageBergenFor en uke siden ble det kjent at Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon begge mistet sine konsesjoner som en følge av en ankerunde til Fiskeridirektoratet. Kon-sesjonssaken har nå versert i nærmere 12 måneder, og om-trent alle involverte parter, med unntak av Fiskeridirektoratet, betegner saken som en farse. Nå er fylkeskommunen lei.Forutsigbarhet viktig– Når resultatet av klagebe-handlingen foreligger, har det tatt nærmere 12 måneder fra tilsagn ble gitt til endelig av-gjørelse. Dette er en uholdbar lang behandlingstid, mener Knutsen.Han understreker det para-doks at myndighetene krevde omtrent umiddelbar innbeta-ling av prisen på åtte millioner per konsesjonen, men at man så altså venter i nesten ett år før en plutselig får avslag.– Man må kunne forvente en hvis forutsigbarhet. Åtte millioner kroner er tross alt en del penger. Vi mener derfor det burde være en selvfølge at Giske ordner opp, sier han videre.Fylkesråden påpeker videre at selv om tilsagnsmottakerne ble informert om at eventuell bruk av konsesjonene skjedde på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-tabelt å trekke tilbake gitte tilsagn så lang tid i etterkant. –  For ut-sigbarhet er fraværende i denne saks-behandlingen, påpeker han.Sendt brevKnutsen har sendt et brev til Giske, der han ber Næ-ringsministe-ren om å ordne opp i saken.– Nordland fylkeskommu-ne vil be stats-råden følge rådet fra næringen og politikere om å tildele to nye konsesjoner i Nordland fylke. Dette for å få avsluttet proses-sen rundt konsesjonsrunden i 2009 uten at de firmaer som blir rammet av nye tolkninger av tildelingsforskriftene mister sine rettigheter til konsesjonen, er konklusjonen i brevet.Knutsen vil nå prøve å få til et møte med statsråd Giske. Med seg på turen til Oslo håper han å få med seg fylkesordfører i Hor-daland, Torill Selsvold Nyborg, som representerer det andre fylket som har vært preget av konsesjonsrot.Klar argumentasjonKnutsen understreker at det er flere momenter som burde være avgjørende for at løsningen bør bli to ekstra konsesjoner til fylket. Følgende poeng blir skikkert overfor Giske: Det er over ett år siden konse-sjonen ble gitt til  firmaene.n Det er er ett år siden firmaene betalte inn 8 mill kr. til stats-kassen for konsesjonen.n Først ett år etter utlysningen av konsesjonene kommer Fiske-ridirektoratet til at de har tolket sine egne tildelingsforskrifter feil og på dette grunnlag truk-ket tilbake konsesjonene.n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-dukter AS er kvalifiserte til konsesjonen på grunn av sin oppdrettsvirksomhet og sine foredlingsanlegg i Nordland. Nordland fylkeskommune kan ikke se at bedriftene har gjort noen feil ved å forholde seg til den første tolkningen av tilde-lingsforskriftene.

Håper på løsningFylkeskommunen har vært i dialog med departementet si-den mai måned, og Knutsen har et håp en fornuftig løsning.– Du er ikke redd for at en økning i konsesjonstallet kan få presedens for andre fylker?– Nei, på ingen måte. Nord-land og Hordaland er ulik alle de andre fylkene fordi det her er bedrifter som først har fått og så mistet sine konsesjoner. Det tror jeg også de andre søkerne ser, sier han.- 

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-kontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen. Klagebehandleingen er ennå ikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-lertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.

Rister på hodet over rotetFiskeribladetFiskaren 11.aug

Berg-Hansens selskap gjorde reint bord

Arve Knutsen

Trond Giske
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FiskeribladetFiskaren 13.aug

Lise Kvinnsland

Kort-, mid- og langlenket kjetting som leveres inatursort, malt eller galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens lusetall for juli viser dobling av antall voksne hunnlus i Sogn og Fjordane og 50 prosent økning i Hordaland sammenliknet med kriseåret 2009. I Horda-land var det i juli 0,6 voksne hunnlus per fisk i snitt. I Sogn og Fjordane var det 0,4 voksne hunnlus i snitt. Dette er mer enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-menliknet med juli i fjor, mener Norske Lakseelver. NL allerede har fått bekymringsmeldinger fra flere av sine medlemmer om en økning i lusemengden på villfisk fanget i elvene, og tallene fra oppdrettsnæringen bekrefter at lusemengden langs vestlandskysten nå er kraftig økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et driftsresultat før biomassejus-teringer på 173 millioner kroner i andre kvartal 2010, sammen-lignet med 102 millioner kroner i samme periode året før.Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.Justeringene i biomasse utgjorde 26 millioner kroner (202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) av driftsinntekter på 660 mil-lioner kroner (456).Slaktevolumet i Norge var to-talt 11.100 tonn i andre kvartal, ned fra 12,100 tonn i samme kvartal i fjor. Inkludert Norskott Havbruk var totalt slaktevolum i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 14.900 tonn i samme kvartal i fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt fornøyd med vedtaket fra Fiskeridirektoratet, tross i alt for lang behandlingstid, sier Knut Asbjørn Forland i Telavåg Fiskeoppdrett til kyst.no. Som medeier i Sotra fiskeindustri vil en ny konsesjon være av stor betydning for bedriften.Fiske-ridirektoratet har nå avsluttet klagebehandlingen i Hordaland fylke i forbindelse med tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2009. Vurderingen av klagesakene i Hordaland er nå avsluttet. Fiskeridirektoratet har avvist klagen fra Lingalaks AS med det resultat at Telavåg Fiskeopp-drett AS beholder sitt opprinne-lige tilsagn.

Fornøyd i vest syKdOm: Til tross for et gjennomsnittelig lusenivå som er over tiltaksgrensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk, så har ikke Mattilsynet i Sunnhordland registrert økte problemer med resistens. – Men vi følger situasjonen nøye, sier distriktssjef Arne Oftedal i Mattilsynet i Sunnhordland til kyst.no Ifølge Lusedata.no er det gjennomsnittelige lusenivå-et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne hunnlus per fisk.Det er 0,1 over tiltaksgrensen som gjelder ut august. (Fra 1. september økes tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-den hunnlus per fisk.) Distrikts-sjef for Mattilsynet i Sunnhord-land, Arne Oftedal bekrefter inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et resultat før skatt på 15,2 mil-lioner kroner i andre kvartal 2010, mot -6,0 millioner kroner i samme periode året før. Det opplyser selskapet tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over hele verden. Dette gjør oss til det største globale selskap innen maritim elektronikk i verden. Med vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serienSAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF er spesielt designet for fiske- og arbeidsbåter med den velkjente SAILOR kvaliteten og egenskapersom:    - Replay funksjon (opptak/avspilling)        - Stort display med dimbart rødt baklys    - Store knapper for enkel betjening    - Vanntett    - Kraftig høytaler            

Selvmonterende     garn 

Garnets egenskaper:1. Fisker bedre? 2. Stor fleksibilitet i nettet3. Superlett å montere4. Holder seg meget greie under drift, snurrer ikke på telnen5. Mindre krabbe, botnrask6. Mindre slitasje da garneringsmasken står fri- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  demonstrert hvordan garna fungerer - Vi har masse garn på lager, ta kontakt

HAVBRUK 19FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 18. august 2010

og er ikke endelig tatt stilling 
til.»
I konsesjonssaken er det næ-
ringsminster Trond Giske 
som er settestatsråd, og hans  
departement som behandler 
saken.
– Jeg oppfatter svaret fra Berg-
Hansen på mitt spørsmål som 
positivt. Berg-Hansen kunne ha 
sagt at siste ordet er sagt i og 
med at Fiskeridirektoratet har 
gjort et endelig vedtak som skal 
stå. Jeg tror at det at Giske nå 
har saken tyder på at de leter 
etter en ny løsning. Etter mitt 
syn er eneste løsning å tildele 

«friske» konsesjoner, sier Kris-
tiansen.

Brev til Giske
– Hva tror du Giske kan risikere 
ved å si ja til «friske» konse-
sjoner?

– Ingen ting. Jeg tror han 
er for det, men at han møter 
motstand i byråkratiet i depar-
tementet, sier Kristiansen.

Styreleder i Gildeskål Fors-
kningsstasjon, Kjell Lorentsen, 
sier at han for et par dager siden 
sendte et brev til Giske for å be 
om at møte med han.

– Jeg har ikke hørt noe fra 

deparmentet om det går i or-
den. Poenget med møtet er å få 
lagt fram vår sak. Jeg oppfatter 
det forøvrig som positivt for sa-
ken vår at departementet ennå 
ikke har tatt en avgjørelse, sier 
Lorentsen

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24
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Forbeholdet var at hvis ett av selskapene som ikke var prioritert, men 
vant fram i klagerunde, så kunne Lofoten Sjøprodukter risikere å miste 
tildelingskonsesjonen fordi Fiskeri- og kystdepartementet ikke ville til-
dele noen ”friske” konsesjoner.

Britt Mosseng i Lofoten Sjøprodukter uttaler til Fiskeribladet Fiskaren 9. 
november i 2009 (høyre) at hun skjønner at de som ikke ble tildelt kons-
esjoner, er skuffet og frustrert.

Mosseng frykter imidlertid ikke at hennes selskap skal miste konses-
jonen ”…fordi vi er en mindre aktør. Vi har behov for å utvikle oss og vi har 
mange arbeidsplasser i laksevirksomheten vår.”

Men tiden skulle vise at Britt Mosseng hadde grunn til frykt. Ti selskaper 
i Nordland hadde klaget til Fiskeridirektoratet i Bergen på at de ikke kom på prioriteringslista til 
Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland. 

I mai 2010 ble det klart at to av klagene var tatt til følge og dermed mistet to av de prioriterte plassen 
fordi det ikke skulle tildeles noen ”friske” konsesjoner.

Lofoten sjøprodukter var det ene selskapet i Nordland som mistet sin nytildelte konsesjon.

Ny fiskeri- og kystminister
Høsten 2009 var det stortingsvalg. Helga Pedersen gikk av som fiskeri- og kystminister og ble parla-
mentarisk leder i Arbeiderpartiet.

Inn kom kontroversielle Lisbeth Berg-Hansen fra Bindalen i Nordland. Berg-Hansen hadde blant an-
net vært leder i lakseoppdretternes bransjeorganisasjon. Hun var og er også medeier i lakseselska-
pet Sinakaberg-Hansen.

Ett av selskapene i Nordland som søkte om konsesjon, men som ikke ble prioritert, var Bindalslaks. 

Bindalslaks er et heleid datterselskap av Sinkaberg-Hansen. Lisbeth Berg-Hansen har en eierpost på 
11 prosent i Sinkaberg-Hansen.

Lenge før konsesjonssaken ble et tema, ble Lisbeth Berg-Hansen spurt om hun ikke ville selge seg ut 
av Sinkaberg-Hansen for nettopp å unngå spørsmål om habilitet. Det var uaktuelt for henne.

At Bindalslaks og et annet selskap i Nordland, Kobbvåglaks, ble prioritert på bekostning av Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon, fikk mange til å riste på hodet.

Begrunnelsen til Fiskeridirektoratet i Bergen for disse vedtakene var at Bindalslaks og Kobbvåglaks 
hadde et bedre opplegg for videreforedling enn de to som måtte ut. Fiskeridirektoratet i Bergen 
mente at de to selskapene oppfylte Fiskeri- og kystdepartmentets kriterium med bearbeiding og 
verdiskapning bedre enn Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon.

Bindalslaks og Kobbvåglaks skrev i sine konsesjonssøknader at de ville slakte og videreforedle lak-
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sen sin på lakseslakteriet/videreforedlingsanlegget til Sinkaberg-Hansen i Nord-Trøndelag.

Fiskeridirektoratets regionkontor i Nordland hadde tolket tildelingsforskriften dit hen at laksen 
skulle videreforedles i samme fylke som den var oppdrettet i. I klagerunden kom altså Fiskeridirek-
toratet i Bergen til at regionkontorets tolkning var feil.
 
Lisbeth Berg-Hansen vant konsesjonene
At Lisbeth Berg-Hansen sitt selskap Bindalslaks kom inn i varmen, fikk mange til å stille spørsmål 
ved hennes habilitet.

At Kobbvåglaks også kom inn i varmen, var ikke bra for henne. Grunnen til det er at Kobbvåglaks i 
konsesjonssøknaden skrev at selskapet hadde planer om å slakte og videreforedle laksen på Sinka-
berg-Hansens sitt anlegg i Nord-Trøndelag (som jo Lisbeth Berg-Hansen er medeier i).

På et tidspunkt, i mai 2010, var også et annet selskap, Norsk Havbrukssenter, tatt inn i varmen. Også 
dette selskapet skulle leieslakte og videreforedle hos Sinkaberg-Hansen i Nord-Trøndelag.

2. juni 2010 (høyre) skriver Fiskeribladet Fiska-
ren om saken under tittelen, ”Ministerens selskap 
vant konsesjonene”

I  ingressen skriver vi: ”Oppdrettsselskapet til 
fiskeriminister Lisbeth-Berg Hansen, i Nord-
Trøndelag er på papiret vinneren av konsesjon-
srunden 2009.”

Men etter noen få uker røk Norsk Havbrukssent-
er ut av lista. 

Fiskeribladet Fiskaren har skrevet mange saker 
om Norsk Havbrukssenter som gikk til sak mot 
staten for at selskapet ”mistet” konsesjonen sin.

Selskapet vant fram i Oslo tingrett, men staten har anket og saken skal opp i lagmannsretten høsten 
2012.
 

Spiller ingen rolle
Fiskerbladet Fiskaren får i artikkelen 2. juni 2010 også dokumentert av sjefen i Sinkaberg-Hansen, 
Finn Sinkaberg, at det oppdrettsselskapene skriver i konsesjonssøknadene er helt uforpliktende.

Finn Sinkaberg sier at avtaler om leieslaktig for andre selskaper ikke er på mer enn ett års varighet. 
Han sier videre at hva som videreforedles og hva som selges som rund fisk avhenger av kontraktene. 

Rund fisk er laks som er slaktet og sløyd, men ikke bearbeidet på noen måte. Den enkleste måte for 
bearbeiding er å skjære filet. En mer avansert form for bearbeiding er å lage porsjonspakker, klart til 
for eksempel å sette i steikeovnen.

HAVBRUK Lakselus: Tiltakene i en ny forskrift for å bekjempe lakselus i Hardanger-
fjorden vil ha for liten effekt til å hindre at villaksen og sjøøretten i området 
går tapt i løpet av få år, mener Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Ministerens selskap vant konsesjonene

Agnar Berg
Bodø

Det er klart etter klagerunden 
der Fiskeridirektoratet har 
gjort en foreløpig endring av 
konsesjonstildelingen i Nord-
land. 

Eier 11 prosent
Striden rundt tildelingen av nye 
laksekonsesjoner i Nordland 
har pågått i ett år, og det viser 
seg at Sinkaberg-Hansen er en 
av de virkelig store vinnerne 
etter klagerunden.   Selskapet, 
som ligger i Nord-Trøndelag, 
kan komme til å få store slakte-
oppgaver som følger av Fiskeri-
direktørens foreløpige vedtak.  
Et endelig vedtak fra fiskeridi-
rektøren vil foreligge i løpet av 
juni.  Fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen eier 11 prosent av 
familieselskapet. 

Snudde om
I begynnelsen av mai lå det an 
til at slakteriet og viderefor-
edlingsanlegget til Sinkaberg-
Hansen i Nærøy kommune i 
Nord-Trøndelag kunne få «nytt 
råstoff» til sitt anlegg fra tre 
laksekonsesjoner fra de «nye» 
2009-konsesjonenene til Bin-
dalslaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter.

De tre selskapene holder til 
i Nordland og hadde klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen på 
at de ikke ble prioritert av Fis-
keridirektoratet i Nordland.

Etter noen dager røk imid-
lertid Norsk Havbrukssenter ut 
som kandidat for å få sin søknad 
vurdert på nytt av direktoratet 
i Bergen.

100 prosent eid
Men både Bindalslaks, som er 
et 100 prosent eid datterselskap 
av Sinkaberg-Hansen og Kobb-
våglaks, ligger an til å komme 
på listen over selskaper som 
får konsesjoner i 2009-runden 
etter klagerunden.

Oppdrettsselskaper får lak-
sekonsesjoner i hard kamp med 
nabooppdrettere fordi de har 
et bedre opplegg med slakting 
og bearbeiding hos andre lak-
seselskaper.   

Bearbeiding i fylket
– Jeg har ikke hørt om at det 
finnes avtaler om bearbeiding. 
Selv har vi i hvertfall ikke det, 
sier Sinkaberg.

De to selskapene var ikke på 
prioriteringslisten til Fiskeri-

direktoratets regionkontor i 
Nordland fordi direktoratet i 
Nordland ikke ville gi konsesjo-
ner til selskaper som ville sende 
fisken ut av fylket for slakting 
og bearbeiding.

Nå ligger imidlertid Bin-
dalslaks an til å få sine konse-
sjoner fordi Fiskeridirektoratet 
i Bergen tolker tildelingsforske-
riften dit hen at det ikke står 
noe om at slakting og viderefor-
edling skal skje i samme fylke 
som oppdrettet skjer.

Bindalslaks og Kobbvåglaks 
er vurdert til å ha et bedre opp-
legg for å oppfylle det ene tilde-
lingskriteriet, bearbeiding, enn 
de to selskapene som nå står i 
fare for å miste sine 2009-kon-
sesjoner i Nordland.

Best med egenprodusert
Finn Sinka-
berg sier at 
S i n k a b e r g -
Hansen kjøper 
fisk fra andre 
oppdretterne, 
men at det er 
fisk produsert 
på egne konse-
sjoner som er 
klart mest interessant.

– Da vet vi hva vi har å for-
holde oss til. Fisk fra eksterne 
er usikkert, sier han.

Sinkaberg sier videre at 
slaktevataler ikke er på mer 
enn ett års varighet. Hva som 
videreforedles og hva som sel-
ges som rund fisk avhenger av 
kontrakter.

– Vi må forholde oss til kon-
traktene uansett hva spottpri-
sen er.  Ved høge råstoffpriser 
er det mindre gunstig for oss å 
bearbeide fisken. I fjor bearbei-
det vi 10.000 tonn. Om lag 60 
prosent av fisken vi oppdretter 
på egne konsesjoner går til be-
arbeiding, sier Sinkaberg.

Sinkaberg-Hansen har selv 
åtte konsesjoner i Nord-Trøn-
delag.  Datterselskapet Bin-
dalslaks har fire konsesjoner 
i Nordland.

Ikke behandlet
NB! Saken har ikke vært 
behandlet i Fiskeri- og kyst-
departementet, kun i Fiske-
ridirektoratet. Det gjør at fis-
keriministeren ikke er inhabil 
i saken.

Saken ble i går forelagt fiske-
riministeren, men Berg-Hansen 
kom ikke med svar før avisen 
gikk i trykken.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

VINNEREN: Lisbeth-Berg 
Hansens selskap Sinkaberg-
Hansen er blitt den store 
vinneren i konsesjonstriden i 
Nordland. FOTO:DN

Oppdrettsselskapet til 
fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen, Sinka-
berg-Hansen, i Nord-
Trøndelag er på papiret 
«vinneren» av konse-
sjonsrunden 2009. 

z konsesjoner

Finn 
Sinkaberg

Jeg har ikke hørt  ”om at det finnes avtaler 
om bearbeiding. Selv 
har vi i hvert fall ikke 
det
Lakseoppdretter Finn Sinkaberg i 
Sinkaberg-Hansen

Skjønner ikke fylkeskommunen
Kobbvåglaks er ett av to 
lakseoppdrettsselskaper i 
Nordland som ligger an til å få 
laksekonsesjonen selskapet 
søkte om i fjor etter kla-
gerunden.

Kobbvåglaks holder til i 
Herøy kommune på Helge-
land. Selskapet har i dag én 
laksekonsesjon. Kobbvåglaks 
har slakteavtale med Bin-
dalslaks i Nord-Trøndelag.

I tildelingsrunden 2009 fikk 
fylkeskommunene anledning 

til å prioritere selskapet de 
ønsker skulle få konsesjonen i 
«hjemfylket». 

Prioriteringslisten skulle 
imidlertid overprøves av 
Fiskeridirektoratets regi-
onkontor. I Nordland hadde 
fylkeskommunen et prinsipp 
om bare å prioritere selska-
per som hadde planer om 
oppdrett, slakting og videre-
foredling i fylket.

Fylkespolitikerne i Nord-
land satte Kobbvåglaks opp 
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Villaks: Når laksefisket i elvene åpnes, vil 120 av 450 elver bli stengt. Det 
vil medføre tap på 280 millioner. Det er innført innstramminger i sesongleng-
den for 180 elver - og i de øvrige elvene er det innført ulike reguleringer. (IF)

Rømming: Et ukjent antall oppdrettslaks kan ha rømt fra et ikke identifi-
sert anlegg - trolig i Finnmark. Finnmark Dagblad melder at det på under et 
døgn er fisket rundt 400 oppdrettslaks i Vassbukta og Straumenbassenget.

transport: Fiskedistribu-
tøren Seaborn i Bergen har 
utfordringer under streiken. 
Seaborn sender ut ti vogntog 
i snitt per døgn. – Vi er berørt 
av streiken, men har funnet 
løsninger med andre transpor-
tører. Det har ikke vært de store 
lidelsene, men en del utfordrin-
ger, sier logistikkoordinator 
Gerdt Nordvik i Seaborn til 

IntraFish.  Streiken gjør at ter-
minaler er stengt, så selskapet 
forsøker å få til direkte biler fra 
anlegg til kunde. Det gir trolig 
noe økte kostnader fordi ikke 
alle vogntog er fullastet. 

– Vi prøver å unngå halvfulle 
biler, men det går ikke alltid. 
Vår fordel er at vi kan planlegge 
litt på anleggene, så det har 
stort sett rullet og gått. (IF)

Streiken gir utfordringer

rEsULtat: Bremnes Fryseri-
konsernet på Bømlo bedret 
resultatet i fjor med over 90 
millioner kroner før skatt.Gode 
priser på laks og ørret og en 
god biologisk situasjon med 
god produksjon er hovedårsa-
ken til at konsernet snudde re-
sultat før skatt i 2008 på minus 
10,7 millioner kroner til solide 
82,3 millioner kroner i pluss i 
fjor. Konsernet hadde i fjor en 
betydelig vekst og omsetningen 
økte fra 473,9 millioner kroner 
i 2008 til knappe 650 millioner 
kroner i fjor. Det er en vekst på 
37 prosent. Driften er kraftig 
bedret og driftsresultatet mer 
enn doblet til 72 millioner kro-
ner i løpet av fjoråret.Konsernet 
består av Bremnes Fryseri, 
Bremnes Seashore, Kald Fisk, 
Espevær Fiskeoppdrett og 49 

prosent av Salmon Brands 
som driver distribusjon og salg 
av Salma-laks. Virksomheten 
omfatter alt fra oppdrett av 
settefisk og matfisk, slakting, 
pakking, frysing og foredling av 
oppdrettet matfisk. Bremnes 
Fryseri AS er morselskapet/
holdingselskapet som driver 
med eiendomsdrift og investe-
ringer i andre foretak. 

Hovedkontoret er på Bømlo i 
Sunnhordland, men konsernet 
har avdelinger i Hardanger, 
Sunnhordland og Rogaland.

Viseadministrende direktør 
Bjørn Willy Sæverud er fornøyd 
med fjoråret. - Det kunne vært 
både verre og bedre, men vi 
kan vel si at vi er fornøyd. Gode 
priser og en god biologisk si-
tuasjon ga en god produksjon i 
2009, sier Sæverud (IntraFish).

Fra minus til pluss for Bremnes

miLjø: Kurt Oddekalv og hans 
miljøkrigere har aksjonert med 
sterke virkemiddel mot cirka 
100 butikker for å få norsk 
oppdrettslaks ut av hyllene.

30- 50 aktivister har aksjo-
nert mot butikkene over hele 
landet så langt. Aksjonen pågår 
fortsatt og ifølge Oddekalv er 
dette bare begynnelsen på en 
lang rekke aksjoner. 

Opp mot 300 butikker skal 
få besøk, og Oddekalv vars-
ler 11-12 andre aksjoner mot 
oppdrettsnæringen utover 
sommeren og høsten. 

Metoden de bruker i butik-
kene, er enkel og effektiv. Ak-
sjonistene går inn i butikkene, 
fyller en handlevogn med laks 
og lar den stå for at fisken skal 
bli ødelagt. (IntraFish)

Oddekalv: – Varer til destruksjon

FÔr: Det ble omsatt 21.128 
tonn innenlands produsert 
tørrfor for laks og ørret i uke 19, 
mot 20.372 tonn i foregående 
uke. Det fremgår av statistikk 
fra fiskeri- og havbruksnærin-
gens landsforening (FHL).Frem 
til uke 19 i 2010 er det omsatt 
289.095 tonn tørrfor. Det tilsva-
rer en oppgang på 13 prosent 
fra samme periode i fjor. Rap-
porterte uketall er midlertidige 
og justeres etter hvert som salg 
per måned foreligger. (IF)

Fôrsalget opp
viLLaks: Elveeiere i Sogne-
fjorden advarer mot at Sjøtroll 
Havbruk skal få etablere seg 
der, skriver BT. Sjøtroll har 
søkt konsesjon om fire nye 
oppdrettsanlegg i Sognefjor-
den. - Hardangerfjorden er 
mer eller mindre ødelagt, og 
nå vil de flytte til Sognefjorden. 
Hvis man åpner for ytterligere 
fortetting av oppdrettsanlegg 
her, vil det bli en vits å kalle 
Sognefjorden for en nasjonal 
laksefjord, sier Bjørn Vike. (IF)

Sjøtroll vant fram

rEttssak: Oppdrettshøv-
dingen Gerhard Alsaker, 
Bjølve Bruk (datterselskap) 
og entreprenøren Paul Ole 
Hauge ble dømt for overtre-
delse av kulturminneloven 
og plan- og bygningsloven. 
Alsaker anker dommen. (IF)

torsk: Storfjord Torsk er 
ikke anmeldt for rømming 
av oppdrettet torsk. Det 
har politiadvokat Tor Børge 
Nordmo i Troms politidistrikt 
bekreftet overfor styreleder 
Steinar Eliassen i Storfjord 
Torsk.

Frp krever full  
opprydding 
Konsesjoner: Harald Nesvik 
(Frp) er klar over situasjonen 
i Nordland, og sier at dette il-
lustrerer de problemene Lisbeth 
Berg-Hansen har hatt fra begyn-
nelsen i forhold til habilitets-
spørsmål, settestatsrådsaken og 
den juridiske vurderingen som 
ble gjort i fjor høst.

– Jeg synes hun har gjort en 
god jobb som statsråd. Min kri-
tikk går mot statsminister Jens 
Stoltenberg som ikke på et langt 
tidligere tidspunkt avklarte situa-
sjonen. Det var for mye rot rundt 
ministerens posisjon i fjor høst, 
og nå ser vi hva det resulterer i. 

Nesvik er kjent med at 
Sinkaberg-Hansen går ut som 
den store seiersherren, og han 
forventer en skikkelig grunn-
giving fra Fiskeridirektoratet i 
klagesaken. 

– Det er viktig at grunngi-
vingen blir presentert oss i sin 
helhet, slik at vi  er helt sikker på 
at ingenting uheldig har skjedd, 
sier han og påpeker at han på 
ingenmåte tror Lisbeth Berg-
hansen har involvert seg i denne 
saken.

Ministerens selskap vant konsesjonene

Fakta: vant Fram
Lakseoppdretteselskapet QQ

Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag ligger an til å få råstoff 
tilsvarende to laksekonsesjoner 
etter klagebehandlingen for kon-
sesjonsrunden 2009 i Nordland. 
Lisbeth Berg-Hansen er medeier 
i selskapet.

Fiskeridirektoratet gjør nå QQ

en ny vurdering av konsesjons-
øknadene og andre forhold til 
Bindalslaks og Kobbvåglaks i 
Nordland.

De to selskapet klaget det QQ

negative konsesjonsvedtaket til 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

Fiskeridirektoratet i Bergen QQ

har etter klagebehandlingen 
kommet til at regionkontoret har 
gjort en feil ved at de to selska-
pene har blitt vurdert uteluk-
kende på bakgrunn av viderefor-
edlingen skal skje i Nordland. 

Skjønner ikke fylkeskommunen
på konsesjonslista. – Jeg 
synes det er merkelig at 
fylkeskommunen prioriterte 
oss fordi vi skrev i søknaden 
at vi ville videreforedle laksen 
fra 2009-konsesjonen hos 
Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag. 

Vi skrev også at vi ville 
forøke å få startet et slakte- 
og videreforedlingsanlegg 
sammen med andre mindre 
oppdrettere på Helgeland, 
sier eier og daglig leder 

i Kobbvåglaks, Gunnar Mikal-
sen. Fylkesråd i Nordland, 
Arve Knutsen (KrF) sier at 
han ikke husker begrunnel-
sen for hvorfor fylkeskommu-
nen prioriterte Kobbvåglaks.

Regionkontoret til Fiskeri-
direktoratet i Nordland «tok» 
imidlertid selskapet av listen. 

Kobbvåglaks klaget regi-
onkontorets vedtak inn til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Selskapets søknad blir nå 
vurdert på nytt.

skuffelse i NordlaNd

Agnar Berg
Bodø

L a k s e o p p -
drettsselska-
pet Lofoten 
Sjøprodukter 
mottok i be-
gynnelsen av 
denne uken fra 
Fiskeridirekto-
ratet i Bergen 
et forhåndsvar-
sel om tilbaketrekking av den 
konsesjonen selskapet har fått 
et midlertidig tilsagn om.

Skuffende
– Det var skuffende og over-
raskende fordi vi trodde at vi 

var blant de best kvalifiserte 
søkerne. 

Vi er et lite oppdrettselskap 
og vi satser på viderefored-
ling. 

Dermed oppfyller vi de to 
hovedkriteriene for konsesjons-
runden 2009, sier Mosseng,

Familieselskapet Lofoten Sjø-
dukter holder til i Mortsund 
på Vestvågøy. Selskapet har to 
konsesjoner og eget lakseslak-
teri.

Lofoten Sjøprodukter var 
inne i varmen en stund i kon-
sesjonsrunden 2009, men har 
nå altså falt ut.

Da Nordland fylkeskom-
mune prioriterte de 15 konse-
sjonenene som var øremerket 
Nordland, kom ikke Lofoten 
Sjøprodukter med.

Men da Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland over-
prøve fylkeskommunens liste, 
kom selskapet med.

Tøff klagerunde
Det varte frem til forhåndsvars-
let til Fiskeridirektoratet nådde 
Mortsund.

Etter en tøff klagerunden vil 
Fiskeridirktoratet i Bergen gi 
en av klagerne 2009-konsesjo-
nen som Lofoten Sjøprodukter 
hadde. 

Den andre skal «tas» fra Gil-
deskål Forskningsstasjon.

I forhåndsvarslet fra Fiske-
ridirektoratet står det:

Godkjent for bearbeiding
«Fiskeridirektoratet vurderer 
Lofoten Sjøprodukter AS og 
Gildeskål Forskningsstasjon 
AS sine søknader for å være 
de to søknadene som oppfyl-
ler tildelingskriteriene dårligst 
blant de som har fått tilsagn i 
fylke.»

Fiskeridirektoratet mener at 
Lofoten Sjøprodukter ikke har 
sannsynligggjort at selskapet 
har seriøse planer om å gå i 
gang med videreforedling.

Fiskeridirektoratet skriver i 
forhåndsvarslet at:  

«Det har ikke blitt lagt ved 
dokumentasjon fra Seafood 
Invest AS eller Lofoten Sjøpro-
dukter AS som dokumenterer 
fasiliteter for filetering, utstyr 
til filetering, utstyr til filetlinjen 
eller kontrakter og kjøpsavta-
ler for slik utstyr innen søk-
nadsfristen.»

– Vi skjærer filet på anleg-
get vårt. At Fiskeridirektoratet 
hevder at vi ikke har dokumen-
tert dette med videreforedling, 
kan jeg ikke skjønne. 

Vi er jo godkjent av Mattil-
synet for videreforedling og vi 
skrev i søknaden at vi ha lagt til 
rette for videreforedling. 

Jeg føler det nesten slik at 

det blir konstruert argumen-
ter for å få et annet resultat av 
konsesjonsrunden 2009, sier 
Mosseng.

Fra liten til stor
Det er selskapene Bindalslaks 
og Kobbvåglaks på Helgeland 
som Fiskeridirektoratet me-
ner møter tildelingskriteriene 
bedre.

Bindalslaks er et heleid 
datterselskap til Sinkaberg-
Hansen i Nord-Trøndelag. Bin-
dalslaks har fire konsesjoner. 
Sinkaberg-Hansen har åtte. 

Fisken fra Bindalslaks slak-
tes og videreforedlet i dag ved 
Sinkaberg-Hansens anlegg like 
ved Rørvik.

– Jeg skal være forsiktig med 
å si noe stygt om andre selska-
per, men jeg synes det er urett-
ferdig at Fiskeridirktoratet tar 
fra oss som er et lite selskap og 
som skal ha bearbeiding her på 
stedet og «gir» konsesjon til et 
stort selskap som slakter og 
bearbeider fisken sin i et annet 
fylke, sier Mosseng.

Vil klage 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål Forskningsstasjon har 
tre uker på seg til å gi tilsvar 
på forhåndsvarslet til Fiskeri-
direktoratet.

– Vi blir selvfølgelig å klage 

på forhåndsvarslet, sier Mos-
seng.

I tildelingsforskriften for 
konsesjonsrunden 2009 står 
det dette om hvem som skal 
prioriteres:

«Ved prioritering av søknader 
skal det leggjast vekt på:

a) Om søkjar er ein mindre 
aktør i næringa

b) Om søkjar vil leggje til 
rette for auka bearbeiding med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistrikta i Noreg»

Ekspedisjonssjef i Fiskeri- og 
kystdepartementet, Magnor 
Nerheim, sier at det er bearbei-
ding av fisken som er poenget. 
Det spiller ingen rolle hvor det 
skjer. – Oppdrett i et fylke og 
bearbeiding i et annet er like 
godt som om begge deler skjer i 
samme fylke, sier Nerheim.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

– Det er overraskende 
og skuffende at Fiske-
ridirektoratet ønsker å 
ta fra oss konsesjonen 
som vi har fått tilsagn 
om, sier Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Men selskapet gir ikke 
opp kampen.

z konsesjoner

Roger 
Mosseng

– Det var skuf- ”fende og overraskende 
fordi vi trodde at vi var 
blant de best kvalifi-
serte søkerne
Roger Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter
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Prinsippet er at,  jo mer bearbeiding, desto flere distriktsarbeidsplasser blir det.

”Ved høge råvarepriser er det mindre gunstig for oss å bearbeide fisken.” Det uttaler Finn Sinkaberg 
til avisa 2. juni 2010.

Nå var det helt klart for meg at det oppdretterne skrev i sine konsesjonssøknader, var helt uforplik-
tende. Dette var helt i tråd med  hva Terje Øvreskotnes i Skottneslaks hadde sagt til Fiskeribladet 
Fiskaren tidligere.

Konsesjonsrunden 2009 ble egentlig et norgesmesterskap i søknadsskriving.

I mai 2010 begynner en for alvor å stille spørsmål ved Lisbeth Berg-Hansens habilitet.
 
Anonymt tips om inhabilitet
I slutten av mai 2010 kommer det inn et anonymt tips til redaksjonen om at Lisbeth Berg-Hansen har 
vært med å påvirke prosessen med tildelingen av 2009-konsesjonene.

Tipset kommer på epost fra ”Martine Gjeerde” (Martine Gjeerde [mossa2010@live.no]) Både navn og 
epostadresse var fiktivt. Jeg vet ennå ikke i dag hvem denne tipseren er.

Jeg spurte ”Martine Gjeerde” om dette i en mail:

Subject: Konsesjoner
Date: Wed, 26 May 2010 20:53:52 +0200
From: agnar.berg@fbfi.no
To: mossa2010@live.no

Hei,

Prøvde å svare på mailen din for 20 minutter siden på Webmail. Så kanskje du har fått svaret.

Du viser noen interessante sammenhenger som jeg skal gripe fatt i.

Tolker jeg deg rett har Lisbeth Berg-Hansen direkte eller indirekte gjennom noen i sitt byråkrati in-
struert Fiskeridirektoratet i Bergen.

Instruksjonen trenger ikke gå på selskapsnavn, men være indirekte ved at direktoratet i Bergen blir 
bedt om å se på tildelingsforskriften på en annen måte enn det direktoratet i Bodø gjorde. Er vi inne på 
noe her?

Hvem i FKD tror du tok telefonen til Lise Kvinnsland, evt Jens Chr. Holm angående dette. Tror det 
finnes noen skriftlig på dette?

Dette er en god sak som jeg ikke bare kan spy ut, men den må allikevel ut med det første.

Agnar 
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 Dette svarte ”Martine Gjeerde”:
Hei igjen,
tankene dine omkring denne saken er riktige, men jeg tør dessverre ikke begynne snoke rundt etter om 
det kunne finnes noe skriftlig på dette. Dette er risikabelt. Jeg håper likevel at saken lar seg belyse på 
en god måte.
 
MVH
 Anonym 
 

Fiskeridirektoratet har saken, derfor ikke inhabil
 ”Martine Gjeerde” bekreftet at Lisbeth Berg-Hansen hadde snakket med noen i byråkratiet om kons-
esjonssaken

Men dette fikk jeg ikke bekreftet da jeg brukte mine egne gode kilder i departementet og direktora-
tet. Derfor kjørte jeg ikke ut denne konspirasjonsteorien.

Men jeg laget en sak basert på ”Martine Gjeerde” konspirasjonsteori om inhabilitet ved Fiskeridirek-
toratets regionkontor i Nordland med tittelen ”Strid om inhabilitet i Nordland”. Den sto på trykk 21. 
juni 2010.

Jeg fortsatte imidlertid med saken gjennom åpne 
kilder. Blant andre kom fiskerijurist ved Univer-
sitetet i Tromsø, Peter Ørebech, på banen i en ar-
tikkel 9. juni 2010 (høyre) med tittelen, ”Folkesn-
akk om habilitet gjør ministeren inhabil”.

Her siteres Ørebech i artikkelen: ”Når folk begyn-
ner å lure på om fiskeri- og kystminister er inha-
bil i konsesjonssaken fordi hun selv er medeier 
i et oppdrettsselskap. Ja da er hun faktisk etter 
inhabilitetshjemmelen i forvaltningsloven inha-
bil…”

Motsvaret til Ørebeck kommer fra rådgiver Ole 
Knut Løstegaard i Lovavdelingen i Justisdepartementet. 

Dette sier Løstegaard til meg (avisa): ”Det er Fiskeridirektoratet som har 
saken. Berg-Hansen har ikke blandet seg opp i den, eller instruert direk-
toratet.”
 
Flytt saken til Giske
11. juni (høyre) følger Fiskeribladet Fiskaren opp saken. Jeg snakket med 
leder av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen 
(FrP).

Tittelen på artikkelen er: ”Vil flytte mer makt til Giske”

HAVBRUK Laksefiske: Statens naturoppsyn (SNO) har gjennom våren drevet fore-
byggende lakseoppsyn i sjø, og har avdekket at ulovlig laksefiske fortsetter i 
problemområder. 

– «Folkesnakk» 
om inhabilitet gjør 
ministeren inhabil

Agnar Berg
Stavanger

– Det er forven-
tet at det Fiske-
ridirektoratet 
og Fiskeri- og 
kystdeparte-
mentet gjør 
skal være rett 
og riktig. Når 
folk begyn-
ner å lure på 
om fiskeri- og kystministeren 
er inhabil i konsesjonssaken 
fordi hun selv er medeier i et 
oppdrettsselskap. Ja da er hun 
faktisk etter inhabilitetshjem-
melen i forvaltningsloven inha-
bil, sier fiskerijurist og førstea-
manuensis Peter Ørebech ved 
Universitetet i Tromsø. 

Folkesnakk
Ørebeck sier at det kan være 
nok at det er «folkesnakk» om 
at hun er inhabil og det trenger 
ikke være hold i ryktene for at 
hun faktisk burde vike sete og 
overlate saken til næringsmi-
nisteren. Bakgrunnen for det 
er forvaltningsloven paragraf 
6 annet ledd som sier at en tje-
nestemann eller ombudsmann 
er ugild «når andre særegne 
forhold foreligger som er eg-
net til å svekke tilliten til hans 
upartiskhet». Troen på at stats-
råden mæler sin egen kake er 
nok. Når statsråden er inhabil 
er hele hennes forvaltnings-
apparat inhabil i henhold til 
forvaltningsloven paragraf 6 
tredje ledd. Dette rammer alle i 
departementet og direktoratet, 
sier Ørebech.

I konsesjonsrunden 2009 
hadde fylkeskommunene i 
oppdrag å komme med råd 
om hvilke selskaper som skulle 
prioriteres i konsesjonstilde-
lingen.

Fiskeridirektoratets region-
kontor kunne overprøve fylkes-
kommunens prioritering.

I Nordland var ikke Bin-
dalslaks, det selskapet Berg-
Hansen er medeier i, med på lis-
ten til fylkeskommunen eller til 
regionkontoret over selskaper 
som skulle «få» konsesjoner.

Ikke inhabil
Derimot vant Bindalslaks fram 
i en klagesak. Selskapet klaget 
Fiskeridirektoratets i Nordland 
sitt vedtak inn til Fiskeridirek-
toratet i Bergen.

Bindalslaks er et heleid dat-
terselskap av Sinkaberg-Han-
sen i Nord-Trøndelag.

Bindalslaks skulle slakte og 
videreforedle laksen fra den 
«nye» konsesjonen hos Sinka-
berg-Hansens anlegg i Nord-
Trøndelag. Derfor «ga» verken 
Nordland Fylkeskommune eller 
regionkontoret selskapet kon-
sesjonen fordi deres holdning 
var at slakting og bearbeiding 
også skulle skje i Nordland.

Lisbeth Berg-Hansen har 
ikke erklært seg inhabil i 
konsesjonssaken fordi depar-
tementet ikke har noe med kon-
sesjonsrunden å gjøre etter at 
tildelingsforskriften var ferdig 
og konsesjonene utlyst.

Er ombudsmann
– Lisbeth Berg-Hansen har 
etter min mening en lempelig 
forhold til lov og rett. Hun er 
en «ombudmann» og må følge 
forvaltningsloven. Jeg har selv 
arbeidet i Fiskeri- og kystde-
partementet og vet at dette med 
inhabilitet ikke tas alvorlig nok. 
Det vi gjorde da vi var i tvil var 

å finne ut hva vi gjorde året før. 
Det vi gjorde året før var ikke 
alltid i overenstemmelse med 
loven. Det ble praksisen, sier 
Ørebeck.

– Hvordan kan Berg-Hansen 
være inhabil når hun ikke har 
noe med konsesjonssaken å 
gjøre?

– Både Fiskeri- og kystdepar-
tementet og Fiskeridirektora-
tet er inhabil. For så vidt når 
fiskeri- og kystministeren er 
inhabil, er hele systemet med 
departement og direktoratet 
inhabil. I konsesjonssaken, er 
klagesaken omgjort av direkto-

ratet i Bergen. Resultatet ble til 
en fordel for Berg-Hansen siden 
hun er medeier i Sikaberg-Han-
sen. At den «underordnede»gjør 
et vedtak som gleder lederen, 
kan ha vært en ledetråd for tan-
ken, som da må lede til inhabi-
litet. Lederen er Berg-Hansen 
og saksbehandlerne er de som 
behandlet klagen i direktoratet, 
sier Ørebech.

Strekker det langt
Rådgiver Ole Knut Løstegaard i 
Lovavdelingen i Justisdeparte-
mentet, sier Ørebechs tolking 
av regelverket er å strekke 
inhabilitesregelen vel langt 
hvis Berg-Hansen, Fiskeri- og 
kystdepartementet og Fiskeri-
direktoratet ble erklært inhabil 
i konsesjonssaken.

– Det er Fiskeridirektoratet 
som har saken. Berg-Hansen 
har ikke blandet seg opp i den, 
eller instruert direktoratet, sier 
Løstegaard.

Ørebech sier at Berg-Hansen 
har et stort problem med sine 
eierinteresser i Sinkaberg-
Hansen. 

– En måte å løse inhabiltets-
pørsmålet  på er å opprette en 
egen avdeling i Næringsdepar-
tementet som behandler saker 
der fiskeri- og kystministeren 
kan være inhabil. Det holder 
ikke at næringsminister Trond 
Giske bare signerer noe som 
Fiskeridirektoratet eller Fis-
keri- og kystdepartementet 
har forberedt. Næringsdepar-
tementet må gjøre de deler av 
saksbehandlingen som inne-
holder analyser og slutninger. 
Det vil si det som kvalifiserer 
som avgjørelse i henhold til for-
valtningslovens tredje ledd, sier 
Ørebech.

Eksemplet Trygve Olsen
Forvaltningsloven paragraf 
seks står det at en offentlig tje-
nestemann er inhabil når han 
selv er part i saken. Det står 
også at han er inhabil «når an-
dre særegne forhold foreligger 
som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet…»

– Jeg mener at selv om ikke 
Lisbeth Berg-Hansen  «fanges» 
av at hun er part i saken, så 
gjør hun det allikevel ved at 
«særegne forhold foreligger». 
Særegne forhold han være at 
folk stiller spørsmål ved hennes 
habilitet, sier Ørebeck.

Ørebech tar fram en sak om 
habilitet fra 1973 da Trygve Ol-
sen var fiskeriminister. Olsen 
var også ringnotreder.

– På den tid var det slik at 
de som hadde ringnotkonse-
sjon, nærmest automatisk 
fikk fiske med loddetrål. Men 
saken måtte saksbehandles 
av fiskerimyndighetene først. 
Daværende stortingspresident 
Guttorm Hansen stilte spørs-
mål om habiltet – om fiskeri-
forvaltningen kunne behandle 
saken til Trygve Olsen. Lovav-
delingen i justisdepartementet 
kom med en vurdering og det 
endte med at Landbruksdepar-
tementet måtte gjøre saksbe-
handlingen og ta avgjørelsen, 
sier Ørebech.

agnar.berg@fbfi
Telefon: 93 25 63 24

INHABIL: Peter Ørebech mener fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er inhabil i saken om tildeling av laksekonsesjoner. FOTO: DN

Fakta: StatSråd
Fiskeri- og kystminister QQ

Lisbeth Berg Hansen er medeier 
i lakseselskapet Sinkaberg-
Hansen

Datterselskapet Bindalslaks QQ

i Nordland ligger an til å få 
konsesjonen selskapet søkte på i 
konsesjonsrunden 2009.

Bindalslaks var ikke prioritert QQ

verken av Nordland fylkeskom-
mune eller av Fiskeridirektora-
tets regionkontor i Nordland.

Bindalslaks klaget saken inn til QQ

Fiskeridirektoratet i Bergen som 
nå vurdere selskapets konse-
sjonssøknad på nytt.

«Folkesnakk» om at 
fiskeri- og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen 
er inhabil i saken om 
tildeling av laksekonse-
sjoner, er nok til at hun 
faktisk er inhabil, mener 
fiskerijurist.

z habilitet

Peter 
Ørebech 

Lisbeth Berg- ”Hansen har etter min 
mening en lempelig 
forhold til lov og rett
Jussprofessor Peter Ørebech
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vant 
«lakse-
lotto»
i nord

anmeldes for giftutslipp
Sydvaranger gruve AS anmeldes av 
miljøorganisasjoner for brudd på 
forurensningsloven.  Side 10

tar selvkritikk
Mattilsynet tar selv-
kritikk etter bråstopp 
i blåkveitefiske. 
Side 11

godt for «sjøglans» Side 13
Hvem sitter med makta? Side 12
mot «lavpris-fiskere» Side 4-5
nye fisketorg på gang Side 5

storrederne vil ha mer
En avstemming om å øke antall 
basistonn i ringnotgruppen skaper 
strid og diskusjon innad. Side 7

Sinkaberg-Hansen fremstår 
som den store «vinneren» 
etter Fiskerdirektoratets 
klagebehandling av de 
tildelte laksekonsesjonene 
i Nordland. Side 16-17

Pelagisk fisk er undervurdert som råstoff.
 Leder side 2

Turistene møter et sørgelig syn på Fisketorget.  
Kommentar side 2

Fiskeriministerens 
oppdrettsselskap

fiskeribladetfiskaren.no

Husk å omadressere    
avisen før du drar på ferie!

FiskeribladetFiskaren 2.juni

Taus minister
HaBiLitet: FiskeribladetFiska-
ren har presentert saken i sin 
helhet for fiskeri- og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen i går. I en  
mail til hennes informasjons-
stab ba vi om en kommentar før 
avisens deadline i går ettermid-
dag, uten at vi fikk noen respons. 
Statsråden har tidligere ikke 
villet uttale seg om konflikten 
rundt tildelingen av oppdretts-
konsesjonene i Nordland.
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Anlegg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gjeve nytt løyve etter 
ureiningslova til Marine Harvest Norway AS som ønskjer å auke sin matfisk-
produksjon på lokaliteten Hjartholm. 

Miljø: Marine Harvest må påta seg konkrete miljøforpliktelser, for at sel-
skapet skal fremstå som ledende på miljø, mener leder i WWF-Norge Rasmus 
Hansson. 

rettssak: Kurt Oddekalv og 
Miljøvernforbundet bruker mye 
tid i retten i saker mot tidligere 
ansatte. Nylig tapte han en sak 
og venter på dom i neste sak.

Norges Miljøvernforbund 
tapte nylig en sak og ble dømt 
til å betale den tidligere drifts-
ansvarlig ved forbundets kon-
feransested Seletun, 220.000 
kroner i erstatning. Oddekalv 

kastet ut restaurantøren som 
drev selskapet Lille Bergen, tre 
måneder før avtalt tid.- Dette 
er en sak vi vurderer å anke. 
Advokaten vår ble hyret inn i 
siste liten og dette er en sak vi 
skulle vinne, sier Oddekalv som 
ikke vil kommentere saken yt-
terligere. Den andre saken, som 
varte fire dager i Oslo tingrett, 
er en arbeidsrettssak. (IF)

Oddekalv opptatt i retten

lus: Marine Harvest ønsker 
økt åpenhet om eget selskap og 
om bransjen. Derfor lanserer 
konsernet en bærekraftrap-
port, for andre år på rad. 
Rapporten er på over 60 sider. 
– Det som er nytt i år er at vi 
har satt fire styrende prinsip-
per for konsernet, på områ-
dene Profit, Product, People og 
Planet.  Bærekraftsrapporten 
følger disse temaene systema-
tisk med detaljert drøfting og 
informasjon om ulike sider ved 
dem. Det er ganske tydelig i 
rapporten at vi mener det er en 
tett sammenheng mellom øko-
nomisk, sosial og miljømessig 
bærekraft i denne næringen, 
sier konsernets kommunika-
sjonsdirektør Jørgen Christian-
sen til IntraFish. I årets rapport 
er omtalen av «People» utvidet 

med spesiell vekt på helse, 
arbeidsmiljø og sikkerhet. 
Rapporten oppgir blant annet 
skadefrekvens. - Her hadde vi 
en svært god utvikling i 2009, 
selv om vi har lang vei frem til 
vi er helt fornøyde. Dette er et 
viktig område som historisk har 
fått for lite oppmerksomhet, og 
et område hvor vi faktisk ikke 
finner sammenlignbare tall for 
bransjen. Det i seg selv er et 
dårlig tegn. Det som måles får 
kanskje ikke god nok oppmerk-
somhet? I rapporten offentlig-
gjøres også lusetall for Marine 
Harvest i Norge, foreløpig kun 
på selskapsnivå, men sammen-
lignbart med Lusedata. 

– Gjennomgående er det 
bedre drøftinger av ulike spørs-
mål knyttet til bærekraft, sier 
Christiansen til IntraFish.

Offentliggjør egne lusetall

lus: Mengden lus på laks og 
ørret er nå meget lav over hele 
landet etter at oppdretterne 
har gjennomført tidenes mest 
omfattende og best koordiner-
te våravlusing. Oppdretterne og 
fiskehelsetjenestene har lagt 
ned en formidabel innsats. Den 
koordinerte våravlusingen har 
vært vellykket alle steder der 
den måtte gjennomføres, mel-

der FHL. Dermed har FHL nådd 
sitt viktigste mål denne våren, 
som var meget lave lusetall i de 
ukene villsmolten vandrer ut fra 
elvene, sier nasjonal koordi-
nator for havbruksnæringens 
lusebekjempelse, Ketil Rykhus. 

Det er myndighetene som på-
legger avlusning. Da avlusnin-
gen startet, var 384 lokaliteter i 
de aktuelle områdene i drift. 

– Lite lakselus i oppdrettsanleggene

jobb: Utstyrsleverandøren 
Ocea tilsetter no nye medar-
beidere.Endre Klokk Leite er 
ansatt som ”leder flytende 
utstyr” i Ocea. Han er utdannet 
sivilingeniør i Marin Teknikk i 
Trondheim og kommer fra stil-
lingen som teknisk sjef i Lerøy 
Hydrotech. Endre er knyttet til 
Oceas hovedkontor i Bergen.
Karl-Petter Myklebust er 
ansatt som ansvarlig for Oceas 
produktområde integrerte 
operasjoner.

Ansetter flere nye
oppdrett: Drømmen om å 
kunne bidra til økt verdiskap-
ning langs fjorden ved å utvikle 
småskala oppdrettsanlegg 
tilpasset norske forhold er 
drivkraften bak oppbyggingen 
av Sogn Aqua. Anlegget skal 
være så enkelt at man med 
egen arbeidskraft og uten 
spisskompetanse kan sette opp 
sitt eget oppdrettsanlegg på 
land. –Jeg tror mange drøm-
mer om eget oppdrettsanlegg, 
sier Jan Arne Breke til Kyst.no. 

Snakker om de små

oppdrett: Klima- og foru-
rensningsdirektoratet (Klif) 
og Fylkesmannen kontrolle-
rer nå flere oppdrettsanlegg. 
De kontrollerer i mai og juni 
tre i Rogaland, tre i Nord-
Trøndelag og tre i Nordland.

sykdom: Den tidligere mis-
tanken om infeksiøs laksea-
nemi i et anlegg i Gratangen i 
Troms, er nå bekreftet.  Selv 
om fisken er vaksinert mot 
sykdommen og det hersker 
usikkerhet rundt videre 
utvikling.

INHABIL: Peter Ørebech mener fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er inhabil i saken om tildeling av laksekonsesjoner. FOTO: DN
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HAVBRUK Villaks: Norges Bondelag vil flytte forvaltningsansvaret for villaksen 
og alt innlandsfiske fra Miljøverndepartementet og til Landbruks- og 
matdepartementet.

– Over til juristene
– Det var ei drøy overskrift, 
det vi jeg virkelig si. Når det 
gjelder innholdet  i artikkelen 
og påstandene der, vil jeg 
overlate det til mine jurister i 
Fiskeri- og kystdepartemen-
tet.

Det var den eneste kom-
mentaren fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen 
ville gi da vår medarbeider  
under representantskaps-
møtet i Norges Råfisklaget i 
Tromsø, ba om en kommentar 
til oppslaget i onsdagens 
oppslag.

Vi ber Fiskeridepartemen-
tets jurist Vidar Landmark, 
som ledsaget Berg-Hansen 
på råfiskmøtet, kommentere 
Peter Ørebechs påstand.

– Jeg vil kort og godt slå fast 
at fiskeriministeren ikke er 
inhabil som følge av at det er 
folkesnakk i en spesiell sak, 
sier Landmark. – Ørebech 

viser til forvaltningslovens 
paragraf 6, annet ledd. Mener 
du at han er på usikker juri-
disk grunn.

– Jeg vil ikke bli sitert på 
hva jeg mener om akkurat 
det. Men jeg vil anbefale dere 
om å be jurister med spesiell 
kompetanse på forvaltnings-
rett til kommentere dette 
spørsmålet, sier han.

9. juni
2010onsdag
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Side 7
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Får ikke bruke not Side 9
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Folkesnakk om at fiskeriminsteren er inhabil i saken om 
laksekonsesjoner er nok til at hun faktisk er inhabil, mener 
fiskerijurist Peter Ørebech. Side 14–15
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Vil flytte 
mer makt
til Giske

Agnar Berg og
Bjørn Tore Forberg
Bodø/Tromsø

Det mener 
leder av Stor-
tingets Kon-
troll- og konsti-
tusjonskomité, 
Anders Anund-
sen (FrP).– Jeg 
mener at det 
ville være for-
nuftig fordi da 
vil en unngå alle diskusjonen 
om habilitet. Saksbehandlerne i 
denne avdelingen må kun jobbe 
med «habilitetssaker». Det er 
ikke bra slik det er i dag at de 
jobber for settestatsråden i 
enkelte saker og for fiskeri- og 
kystministeren i andre, sier 
Anundsen.

Folkesnakk holder ikke
Stortingets Kontroll- og kon-
stitusjonskomité behandlet in-
hablitetsspørsmål som gjelder 
Lisbeth Berg-Hansen i fjor.

Komiteen stilte spørsmål ved 
hennes vurdering av egen ha-
bilitet i forhold til hennes eier-
interesser i oppdrettsnæringen 
i andre saker som ikke har noe 
med konsesjonstildelingen å 
gjøre.

Sist onsdag skrev Fiske-
ribladet Fiskaren om førstea-
manuensis Peter Ørebech ved 
Universitetet i Tromsø som 
mente at Lisbeth Berg-Hansen, 
Fiskeri- og kystdepartementet 
og Fiskeridirektoratet burde 
være inhabil i saken om tilde-
lingen av nye laksekonsesjoner 
i 2009 og den påfølgende kla-
gerunden.

Ørebech mener at mistanke, 
eller ”folkesnakk”, som han sier, 
burde gjøre statsråden inhabil 
etter forvaltningsloven.

Vanskelig å forstå
– Jeg er ikke enig i Ørebechs 
resonnement. Det må være 
mer enn folkesnakk og det må 
være hold i påstandene. Jeg 

kan heller ikke se at Fiskeri-
direktoratet vil være inhabil 
om fiskeri- og kystministeren 
er det, sier Anundsen. Ekspert 
på forvaltningsrett, jussprofes-
sor Jan Fridthjof Bernt, ved 
Universitetet i Bergen, sier at 
ubegrunnet folkesnakk om at 
en person er inhabil ikke er nok 
for at personen er det. 

– Det spiller ikke noen rolle 
heller hvor mange som snakker 
om at Lisbeth Berg-Hansen er 
inhabil så lenge det ikke er hold 
i påstandene. Men folkesnakk 
kan være et moment i et gren-
setilfelle. Det kan være dråpen 
som får begeret til å renne over, 
for å si det slik, sier Bernt.

Reagerer sterkt
Ekspedisjonssjef Johan Wil-

liams i Fiskeri- og kystdepar-
tementet reagerer sterkt på 
uttalelsen til Ørebech.

– Det er 35 år siden Ørebech 
jobbet i departementet. Det 
Ørebech beskriver fra den tid 
er i hvert fall ikke tilfelle nå. Vi 
tar dette med inhabilitet veldig 
alvorlig. Jeg kan ikke aksep-
tere at der gis et inntrykk at 
vi jobber på samme måte nå 
som det Ørebech beskriver, sier 
Williams.

– Har Ørebech troverdig-
het?

– Jeg må tro han på det han 
beskriver for 35 år siden. Men 
slik er det ikke i dag. Når vi får 
et politisk regimeskifte i depar-
tementet blir statsråden, stats-
sekretæren og politisk rådgiver 
sjekket nøye om det er saker 
de er inhabil i. Det samme er 
tilfelle med ansatte i departe-
mentet, sier Williams.

Bedre nå
Anundsen sier at holdningen til 
inhabilitet i departementet er 
endret den siste tiden.

– Både statsråden og departe-
mentet tar dette med habilitet 
alvorlig nå.  Det kan jeg ikke 
si var tilfelle for verken  stats-
råden eller resten av departe-
mentet før Kontroll- og konsti-

NY AVDELING: Leder av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp) 
vil etablere en egen fiskeriavdeling i Næringsdepartementet til Trond Giske. – Dermed slipper vi 
unna habilitetspørsmålene, sier Anders Anundsen. FOTO: GUNNAR BLØNDAL

Fakta: StatSråd
Lisbeth Berg Hansen er med-QQ

eier i lakseselskapet Sinkaberg-
Hansen.

Datterselskapet Bindalslaks QQ

i Nordland ligger an til å få 
konsesjonen selskapet søkte på i 
konsesjonsrunden 2009.

Bindalslaks var ikke prioritert QQ

verken av Nordland fylkeskom-
mune eller av Fiskeridirektora-
tets regionkontor i Nordland.

Bindalslaks klaget saken inn til QQ

Fiskeridirektoratet i Bergen som 
nå vurdere selskapets Konse-
sjonssøknad på nytt.

Fiskerijurist Peter Ørebech QQ

mener statsråden er inhabil.

Det burde opprettes en 
egen avdeling i Nærings-
departementet som 
jobber med saker der 
fiskeri- og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen 
kan være inhabil.

z habilitet

Anders 
Anundsen

Det spiller ikke  ”noen rolle heller hvor 
mange som snakker om 
at Lisbeth Berg-Hansen 
er inhabil så lenge det 
ikke er hold i påstan-
dene.
Anders Anundsen (Frp)

tusjonskomiteen satte fokus på 
habilitet. Etter at vi satte fokus 
på det, ble det en bevisstgjøring 
på hvordan an skulle håndtere 
habilitet i departementet, sier 
Anundsen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24
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Ingressen: ”Det burde opprettes en egen avdeling i Næringsdepartementet som jobber med saker der 
fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen kan være inhabil.”

I ettertid har jeg fått vite av ekspedisjonssjef Magnor Nerheim i Fiskeri- og kystdepartementet at 
Berg-Hansens habilitet ble første gang et tema innad i departementet i mai 2010 da det ble kjent at 
”hennes” selskap, Bindalslaks, vant fram med sin klagesak.

Men det var ikke før ut på sommeren at hun erklærer seg inhabil i konsesjonssakene og at 
næringsminister Trond Giske ble settestatsråd for henne.
 
Enkleste løsning
I juli 2010 lovet Høyres næringspolitiske talsmann, stortingsrepresentant Svein Flåtten og andre 
nestleder i Næringskomiteen, Harald Nesvik (FrP), at konsesjonsrunden 2009 skulle opp i full 
bredde i Stortinget etter ferien.

På dette tidspunktet var også ”friske konsesjoner” blitt et tema. Det ble jobbet for at selskaper som 
først hadde fått tildelt konsesjoner av Fiskeridirektoratets regionkontor, men så ”tapt” dem igjen i 
klagerunde, skulle få ”friske konsesjoner”. 

Flåtten sa dette til Fiskeribladet Fiskaren 19. juli 2010: ”Konsesjonene må tildeles til de fire selska-
pene i Hordaland og Nordland som nå ser ut til å miste sine konsesjoner i forbindelse med klagebe-
handlingen.”

Til nå har det vært helt umulig å få ”friske konsesjoner” fordi det da ville det ble fire flere. Internt i 
regjeringen strittet SV imot av miljøhensyn. SV ville ikke tape den miljøkampen også.

Men stadig flere mener at saken enklest kan løses med friske konsesjoner. 

I en artikkel publisert 13. oktober (høyre) har jeg 
snakket med flere stortingsrepresentanter. Det 
viser seg at både Arbeiderpartiet og Senterpar-
tiet synes det er en grei måte å løse den fastlåste 
konsesjonssaken på. 
 
Fiskeridirektoratet rotet det til
Det ligger i kortene at eneste mulighet for staten 
for å få ro i konsesjonssaken er å tildele ”friske 
konsesjoner” til to selskaper i Nordland og to i 
Hordaland.

Selskapene hadde truet med rettssaker hvis de 
ikke fikk.

I november 2010 kommer derfor nyheten. Giske tildeler én konsesjon til hvert av selskapene.

Fiskeribladet Fiskaren skriver om ”Giskekonsesjonene” 8. november 2010. Da hadde det gått halvan-

HAVBRUK Gebyr: Fra og med 15. oktober 2010 iverksettes gebyr for produsenter av 
levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler. Gebyrets størrelse er 
på 6875 kr per år, per tillatelse, melder kyst.no.

Politisk flertall i konsesjonssaken

Agnar Berg
Bodø

– Det må til-
deles «friske» 
konsesjoner 
til laksesel-
skapene som 
«mistet» kon-
sesjonene de 
fikk i fjor. Kon-
sesjonsrunden 
2009 har ikke 
vært bra, sier stortingsrepre-
sentant Lillian Hansen (Ap). 

Også Senterpartiet 
Holdningen til regjerings-
partner Senterpartiet er sam-
menfallende med det Hansen 
mener.

Både Høyre og Fremskritts-

partiet har tidligere uttalt til 
FiskeribladetFiskaren at de 
ønsker «friske» konsesjoner 
til dem som mistet sine kon-
sesjoner etter klagerunden til 
Fiskeridirektoratet.

Lillian Hansen sitter i Stor-
tingets næringskomité og kjen-
ner godt til både konsesjons-
tildelingen og den påfølgende 
klagerunden. Hun er Aps fis-
keripolitisk talsperson. Nå går 
hun offentlig ut med sitt syn på 
det hun mener er en «uheldig 
tildelingsrunde».
Hun tar som den første sen-
trale stortingsrepresentanten 
fra Arbeiderpartiet bladet fra 
munnen og forteller hva hun 
mener om tildelingen av lak-
sekonsesjonene i fjor.

På Giskes bord
Hansen mener at tildelingsrun-
den nærmest er et eksempel på 
hvordan en ikke skal behandle 
næringslivet.

Hennes partrifelle, nærings-
minster Trond Giske (Ap), har 
nå foreløpig siste kapittel av 
konsesjonssaken til behandling 
som settestatsråd for fiskeri- 
og kystminister Lisbeth Berg-
Hansen.

– Jeg var sist i dag, mandag, 
i departemenet og purret på 

en avgjørelse 
i konsesjonsa-
ken, sier Han-
sen.

Irene Lange 
Nordahl (Sp) 
sitter i Stor-
tingets næ-
ringskomité 
og er partiets 
fiskeripolitisk 
talsperson.

Lange Nordahl sier at hun 
mener det samme som Lillian 
Hansen om konsesjonstilde-
lingen.

Må ordne opp
– Dette må vi få ordnet opp 
i, og da må det vurderes å gi 
«friske» konsesjoner til de to 
selskapene i Nordland og det 
ene i Hordaland. Jeg mener 
at det er riktig å tildele dem 
«erstatningskonsesjoner». Ikke 
minst er det riktig å gjøre det 
ut fra tidsperspektivet. Det er 
urimelig å tildele konsesjoner 
i fjor sommer for så å inndra 
dem ett år senere, sier Lange 
Nordahl.

Lange Nordahl frykter ikke 
noen form for presedens om 
Giske tildeler tre «friske» kon-
sesjoner.

– Det vil heller ikke blokkere 

for videre vekst verken i disse 
fylkene eller andre regioner, 
sier hun
I fjor sommer tildelte Fiskeri-
direktoratets regionkontorer 
65 lakse- og ørretkonsesjoner 
etter at fylkeskommunene 
hadde kommet med forslag om 
tildelingen.

Selskapene som ble tildelt 
konsesjoner måtte kort tid et-
ter at de hadde «fått» konsesjo-
nene betale inn et vederlag til 

staten på åtte millioner kroner. 
I Finnmark var vederlaget tre 
millioner kroner.

Med forbehold
De som fikk konsesjonene fikk 
dem med et forbehold om at de 
kunne miste konsesjonene hvis 
noen av dem som klaget fikk 

medhold. I Nordland fikk to av 
klagerne medhold. Det resul-
terte i at Lofoten Sjøprodukter 
og Gildeskål Forskingsstasjon 
mistet sine konsesjoner - nes-
ten ett år etter at de fikk dem 
tildelt.

I Hordaland «mistet» Hennco 
Laks sin konsesjon.

– Dette er ikke holdbart. Vi 
kan ikke ha et forvaltningssys-
tem med så lang behandlingstid. 
I tillegg får ikke selskapene den 
varen de har betalt for. Staten 
var raskt ute med å innkreve 
vederlaget, mens saksbehand-
lingstiden var svært lang, sier 
Hansen.

Må evalueres
Hansen er selv fra Lofoten og 
hun har vært hos Lofoten Sjø-
produkter.

– Jeg har vært i møte med 
Lofoten Sjøprodukter, og jeg 
skjønner hvilken vanskelig 
situasjon de er satt i, sier Han-
sen. Hun sier til Fiskeribladet-
Fiskaren at det må gjøres en 
evaluering av tildelingsrunden 
2009, for blant annet å finne 
ut hvorfor situasjonen har blitt 
som den er.

– Det har blant annet blitt gitt 
rom for tolkinger av tildelings-
kriteriene. Det er ikke bra. Det 

Det er flertall i Stortinget 
for å tildele «friske» 
laksekonsesjoner til 
selskaper som ble tildelt 
konsesjoner i fjor som-
mer, men som mistet 
dem i klagerunden i år.

zkonsesjoner

Lillian 
Hansen

Dette er ikke hold- ”bart. Vi kan ikke ha et 
forvaltningssystem 
med så lang behand-
lingstid
Stortingsrepresentant Lillian 
Hansen (Ap)

Irene Lange 
Nordahl
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Foredler: Den Polske foredleren og importøren, BK-Food Poland, er 
medlem nummer 200 hos Fish Pool. BK-Food har siden 1995 importert og 
foredlet fiskeprodukter, skriver IntraFish.no.

Kontrakt: Akva group her signert en kontrakt med National Prawn Com-
pany i Saudi-Arabia om leveranse av et påvekstanlegg for Yellowtail Kingfish. 
Kontrakten har en Verdi på 2.6 million euro(21 million kroner), skriver kyst.no.

måltid: Årets vinner av Nobels 
fredspris er market på mange 
måter. Menneskerettsaktivister 
i Hong Kong spiste i søndag 
kveld norsk laks i sympati 
med Nobelkomiteen som ga 
fredsprisen til Liu Xiaobo. Det 
melder NRK.

En kvinne blant de rundt 20 
aktivistene ble arrestert da 
hun sprutet champagne på en 

av vaktene, men kvinnen ble 
seinere løslatt mot en kausjon 
på rundt 375 norske kroner, 
melder nyhetsbyrået AFP.

Senere marsjerte en håndfull 
aktivister igjen mot det kine-
siske representasjonskontoret 
i den tidligere britiske kronko-
lonien. mens de ropte slagord 
med krav om at fredsprisvinne-
ren må løslates. 

Spiste norsk laks i ren sympati

salg: Leder av Norges miljø-
vernforbund, Kurt Oddekalv, 
hevder han forventet en stor-
rømning etter at det ble kjent 
før helga at virusinfisert laks 
ble solgt på billigsalg, skriver 
intraFish.no.

– Oppdrettsnæringa fikk 
seg en på trynet før helga, da 
de solgte fisk med pankreas 
sykdom (PD). Må man slakte 
ned fisken som står i et anlegg, 
taper oppdretteren 10 millioner 
kroner, da er det bedre å slippe 
ut og få forsikringspenger. Jeg 
advarte om dette før helga, nå 
kommer jeg til å politianmelde 
dem i morgen, sier Kurt Od-
dekalv til Dagbladet.

Han mener videre at en not 
aldri kunne bli ødelagt i det 
fine været Vestlandet har hatt 
i helga.

Administrerende direktør 
i Sjøtroll, Hans Jørgen Runs-
haug, tar både kritikken og den 
forestående politianmeldelsen 
fra Oddekalv, med stoisk ro 
ifølge Dagbladet.

– Det er lenge siden vi sluttet 
å ta det Kurt Oddekalv sier 
seriøst, jeg tror heller ikke det 
er mange i Norge som tar ham 
seriøst. Han har ikke peiling på 
oppdrett, og vet rett og slett 
ikke hva han snakker om, sier 
Runshaug til avisen.

– Vi har en teori om hvordan 
nota kunne bli ødelagt.  Det 
kan være at den ble skadet av 
utstyr som ble løftet under en 
arbeidsoperasjon, men dette 
vet vi bedre om et par dager. 
Det er også svært sjelden været 
har noe å si for om nota ødeleg-
ges eller ikke, sier Runshaug.

Oddekalv: - Gjort med vilje

feil: I eit program på TV2 
tidlegare i haust, vart det 
hevda at det er oppdrettara-
ne sjølv som rapporterar om 
miljøtilhøva på lokalitetane, 
men dette er ikkje tilfelle, 
skriv kyst.no. Det er berre 
eksterne selskap som er god-
kjende for føremålet og som 
kan dokumentere nødvendig 
kompetanse som kan gjere 

slike undersøkingar.
-Desse krava er strenge og 

det er heilt feil at det er opp-
drettarane sjølve som står for 
undersøking av tilstanden på 
lokalitetane, slik det var hevda 
på TV2, seier Otto Andreassen. 
Han har tidlegare jobba med 
denne typen saker både i Fiske-
ridirektoratet og i rådgjevings-
selskapet Barlindhaug.

Ikkje oppdrettarane sjølv

 70.000 slakteferdig laks på 
rundt 4 kg har rømt fra et av 
Sjøtrolls anlegg, skriver Intra-
Fish.no. – Det har skjedd fra en 
not som har 150.000 4-kilos 
laks. En foreløpig opptelling 
viser at omlag 70.000 laks 
har rømt, sier produksjons-
sjef Tom Rydland til h-avis.no 
søndag formiddag. Ansatte ved 
anlegget ved Grimsholmen i 
Sveio i Sunnhordland oppdaget 
rømmingen lørdag morgen. (Se 
også sak nederst på siden).

70.000 laks rømte
salmar: Prosessen med å 
finna ny Salmar-sjef er så vidt 
starta. Styreleiaren håpar ny 
sjef skal vera klar til våren.

– Det er alltid vanskeleg å 
seia eksakt tidspunkt i slike 
prosessar. Forhåpentlegvis er 
den nye konsernsjefen klar i 
løpet av våren 2011, seier sty-
releiar Bjørn Flatgård i Salmar 
til IntraFish. – Stillinga som 
konsernsjef i salmar vil ikkje bli 
utlyst. Dei som er aktuelle, vil 
bli kontakta, fortel Flatgård.

Klar på nyåret

laksedød: Nylig døde 50 
tonn laks etter et manet-
angrep hos selskapet Grieg 
Seafood Finnmark AS. Nå får 
de kritikk for sin håndtering 
av den døde fisken, som la-
get vond lukt  i bygda, skriver 
kyst.no.

kjeldelig: – Det franske 
sluttbrukermarkedet for laks 
er fullstendig uinspirerende. 
Det mener Martin Jaffa i det 
britiske konsulentselskapet 
Callander McDowell. Det 
er IntraFish.no som bærer 
denne kritikken videre. 

Politisk flertall i konsesjonssaken

EN AV DE UHELDIGE: Lofoten 
Sjøprodukter (bildet) er ett 
av selskapene som «mistet» 
konsesjonen selskapet fikk 
tildelt i fjor sommer. 
FOTO: AGNAR BERG

Fakta: tildeling 2009
Det ble i fjor tildet 65 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner. Det var langt 
flere søkere enn konsesjoer 
tilgjengelig.

Derfor var det også mange QQ

som klaget på at de ikke ble 
prioritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor.

Tre av klagerne vant fram. Det QQ

førte til at tre selskaper som ble 
tildelt konsesjon i fjor sommer, 
«mistet» konsesjonene i år, cirka 
ett år etter tildelingen.

Nå ser det ut som det er poli-QQ

tisk flertall for å tildele «friske» 
konsesjoner til «taperne».

Næringsminister Trond Giske QQ

avgjør saken. 

er ikke slik vi skal behandle 
næringslivet, sier Hansen.

Normal folkeskikk
Giske er settestatsråd fordi 
Lisbeth Berg-Hansen er inha-
bil i saken om å tildele «friske» 
konsesjoner. Bindalslaks, et sel-
skap hun er medeier i er en av 
klagerne som vant fram.

Det er imidlertid byråkratiet 
i Fiskeri- og kystdepartementet 
som har saksbehandlingen.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet sier at han ikke 
kan gi noe tidsperspektiv på når 
en avgjørelse kan komme.

– Det jeg kan si ar at det er 
en prinsipiell sak. Enten får 

alle selskapene, to i Nordland 
og ett i Hordaland, tildelt nye 
konsesjoner. Eller så får ingen 
av dem, sier Nerheim.

Næringsråd i Nordland fyl-
keskommune, Arve Knutsen, 
har stått på i flere måneder for 
at de to selskapene i Nordland 
skal få erstatningskonsesjoner. 
Han mener at det er på tide at 
Giske nå tar en avgjørelse.

– Det bør i hvertfall være nor-
mal folkeskikk å gi lyd fra seg. 
Vi har ikke hørt noe fra Giske 
bortsett fra at saken er under 
behandling.

For lang tid
Stortingsrepresentant Ivar 
Kristiansen (H) fra Nordland 

har ved to anledninger tatt opp 
konsesjonsaken i Stortinget.

– Jeg føler at jeg har gjort det 
som kan gjøres. Nå venter vi 
bare på en avgjørelse fra Giske. 
Jeg er helt enig at det tar alt for 
lang tid, men jeg velger å tro at 
arbeidet med statsbudsjettet er 
årsaken til at saken drøyer, sier 
Kristiansen.

Etter det Fiskeribladet Fis-
karen har grunn til å tro er det 
motstand i Miljøverndeparte-
mentet mot å gi «friske» kon-
sesjoner. Det kan også være en 
årsak til at Giske ikke har tatt 
noen avgjørelse ennå.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Til retten med konsesjonssakene
Både Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskingssatsjon 
vil ta konsesjonssaken inn for 
rettssystemet hvis ikke de to 
selskapene får tildelt «friske» 
konsesjoner etter at de «tapte» 
én konsesjon hver i forbin-
delse med klagebehandlingen 
i Nordland.

– For vår del er det ikke 
slutt om settestatsråd Trond 

Giske sier nei. Vi vil ta saken 
videre i rettssystemet, men vi 
håper selvfølgelig at det ikke 
blir nødvendig, sier styreleder 
Kjell Lorentsen i Gildeskål 
Forskningsstasjon.

– Det er ikke enkelt for vår 
bedrift å miste 33 prosent av 
produksjonskapasiteteen. 
Vi håper selfølgelig at det 
skal ordne seg med «friske» 

konsesjoner, men vi er villige 
til å ta saken i rettssystemet, 
sier Roger Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter.

Lofoten Sjøprodukter hadde 
tre konsesjoner fra i fjor 
sommer og fram til i sommer 
da selskapet mistet den ene 
konsesjonen i forbindelse med 
klagebehandlingen til Fiskeri-
direktoratet.

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 13. oktober 2010



 Side 14
Skuprapport 2011

net år siden tildelingsrunden 2009 startet.

Det endelige vedtaket i saken kom 21. desember i 2010.

I alle fire tilfellene hadde Fiskeridirektoratet rotet det til.

I Nordland tildelte Fiskeridirektoratets regionkontor konsesjoner kun til selskaper som ville videre-
foredle laksen sin i Nordland. Det fant Fiskeridirektoratet i Bergen ut at det ikke var i henhold til 
tildelingsforskriften.

I Hordaland tildelte Fiskeridirektoratets regionkontor Vest konsesjoner til to selskaper som ville 
videreforedle laksen sin i kommuner som ikke var under ordningen for differensiert arbeidsgiver-
avgift.

Det andre kriteriet i tildelingsforskriften for 2009-runden er at bearbeiding av laksen kun kunne skje 
i kommuner som er omfatte av ordningen differensiert arbeidsgiveravgift. I Nord-Norge er samtlige 
kommuner omfette av ordningen.

På Vestlandet  kan den ene ”distriktskommunen” være med i ordningen, mens nabokommunen, som 
er like mye distriktskommune, ikke er med i ordningen.

Hennco og Telavåg Fiskeoppdrett i Hordaland mistet sine konsesjoner fordi de har planer om å 
videreforedle i kommunene Sund og Øygarden. Ingen av disse kommunene tilhører per definisjon 
kystdistrikta.

I en artikkel i Fiskerbladet Fiskaren 19. juli 2010 (høyre) med tittelen 
”Stortinget tar opp rotet”, sier stortingsrepresentant Harald T. Nesvik 
dette om konsjonstildeling og differensiert arbeidsgiveravgift: 

”Dette er et eksempel på en tøvete særrregel i tildelingsforskriften. Hvor-
for skal det være lov å bearbeide laks i en kystdistriktskommune,  mens 
en ikke kan gjøre det i nabokommunen. Dette er en regel som er laget 
for å gjøre det vanskelig for oppdretterne. Hva har egentlig differensiert 
arbeidsgiveravgift med laksekonsesjoner å gjøre.”

Fiskeridirektoratets regionkontor Vest sitt vedtak ble omgjort av Fiskeri-
direktoratet i Bergen.
 
Saken fortsatte i 2011
Tildelingsrunden 2009 rullet videre også i 2011. 

Fiskeribladet Fiskaren var blant annet til stede i Oslo tingrett, i saken mellom lakseselskapet Norsk 
Havbrukssenter og Staten. 

Norsk Havbrukssenter mente at selskapet har krav på én av laksekonsesjonene i Nordland, at selska-
pet hadde et like godt opplegg for videreforedling som de to selskapene, Bindalslaks og Kobbvåglaks, 
som ble tildelt en ekstrakonsesjon hver av næringsminister Trond Giske.

HAVBRUK EU: En EU-analyse slår fast at lakseimport fra Norge ikke ødelegger for EUs 
egen produksjon. Det skriver fiskeriråd Geir Evensen i Norges delegasjon i 
Brussel i en rapport til UD og Fiskeridepartementet, melder IntraFish.

Stortinget tar opp rotet

Agnar Berg
Bodø

– Saksbehand-
lingen i forbin-
delse med kon-
sesjonsrunden 
2009 har vært 
hårreisende. 
Det har gått 
ett år siden 
tildelingen av 
konsesjonene 
og fremdeles er det ikke kon-
kludert når det gjelde noen 
lakseselskaper. Derfor vil jeg 
kreve en full gjennomgang 
av konsesjonsrunden 2009 
og klagebehandlingen fra fis-
keri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen etter ferien, sier 
første nestleder i Stortingets 
næringskomité og Høyres næ-
ringspolitiske talsmann, Svein 
Flåtten,

Dårlig regelverk 
Flåtten sier at både regelverket, 
tildelingsforskriften for konse-
sjonsrunden 2009, og saksbe-
handlingen har vært dårlig.

Derfor vil han ha saken belyst 
i Stortinget.

Fylkeskommunene kom 
i fjor vår med råd om hvilke 
selskaper Fiskeridirektoratet 
burde prioritere i konsesjons-
runden.

Fiskeridirektoratets region-
kontorer valgte ut selskapene 
som skulle få konsesjonene mot 
et vederlag til staten.

I fjor sommer tildelte region-
kontorene konesjonene.

Flere av selskapene som ikke 
kom på regionkontorenes liste 
klaget vedtakene inn til Fiske-
ridirektoratet i Bergen.

Friske konsesjoner
To selskaper i Hordaland og 
to i Nordland, som klaget, får 
nå sine søknader vurdert på 
nytt av Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

Hvis disse 
s e l s k a p e n e 
skulle få kon-
sesjonene de 
har søkt om, 
vil to av dem 
som i fjor som-
mer fikk tildelt 
konsesjoner, 
miste sine.

– Jeg vil understreke at jeg 
synes det er helt greit at opp-
drettsselskapene klager på de 
vedtakene regionkontorene har 
gjort. Men nå er det så mye rot 
med denne saken, samt lang 
saksbehandlingstid, at jeg ser 
det som eneste mulighet for 
ro i saken er å tildele friske 
konsesjoner. Konsesjonene må 
tildeles til de fire selskapene i 
Hordaland og Nordland som nå 
ser ut til å miste sine konsesjo-
ner i forbindelse med klagebe-
handlingen, sier Flåtten.

Merkelig regelverk
Andre nestleder i Stortingets 
næringskomité, Harald Nesvik 
(FrP), mener at det er vannvittig 
at ikke Fiskeridirektoratet er 
ferdig med å behandle klage-

sakene. – Det er beslutnings-
vegring, sier han.

– Jeg vil om en full gjen-
nomgang av konsesjonsrunden 
2009 i Stortinget. Her er det 
veldig mye som må på bordet. 
Oppdrettsselskapene blir utsatt 
for et meget merkelig regelverk 
og en tolkning av dette regel-
verket. Saksbehandlingstiden 
er også alt for lang. Det skulle 
ikke være lov på bruke mer en 
tre måneder på klagebehand-
lingen, sier Nesvik.

Arbeidsgiveravgift
De to hovedkriteriene i tilde-
lingsforskriften er at små opp-
drettsselskaper skulle priorite-

res. Det vil si selskap med inntil 
19 konsesjoner.

Det andre kriteriet er at sø-
kere som legger til rette for økt 
bearbeiding av fisken «...med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistrikta i Noreg.» som det 
står i tildelingsforskriften.

Med kystdistrikta mener 
Fiskeri- og kystdepartementet 
kommuner som har ordningen 
med differensiert arbeidsgiver-
avgift.

Det har fått konseskvenser 
for to selskaper i Hordaland 
som fikk tildelt konsejoner i fjor 
sommer.

Gjør det vanskelig
De to ligger nå an til å miste sine 
konsesjoner fordi de har planer 
om å videreforedle i kommu-
nene Sund og Øygarden. Ingen 
av disse kommunene tilhører 
per definisjon «kystdistrikta».

– Dette er et eksempel på en 
tøvete særrregel i tildelings-
forskriften. Hvorfor skal det 
være lov å bearbeide laks i 
en «kystdistriktskommune», 
mens en ikke kan gjøre det i 
nabokommunen. Dette er en 

regel som er laget for å gjøre 
det vanskelig for oppdretterne. 
Hva har egentlig differensiert 
arbeidsgiveravgift med lak-
sekonsesjoner å gjøre, spør 
Nesvik.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

KONSESJONSBRÅK TIL STORTINGET: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må i Stortinget til høsten svare på spørs-
mål om tildeling av laksekonsesjoner i 2009 og den påfølgende klagerunden.  ARKIVFOTO: DN

Fakta: konsesjonsrot
Fiskeridirektoratetet i Bergen QQ

sier at klagebehandlingen for 
konsesjonsrunden 2009 ikke vil 
være ferdig før i august.

Det blir i så fall over ett år etter QQ

at lakseoppdrettselskapene fikk 
tildelt sine konsesjoner og betale 
inn vederlaget på åtte milioner 
kroner til staten.

Fylkeskommunen kom i fjor QQ

vår med råd om hvilke selskaper 
som skulle prioriteres. Fiskeridi-
rektoratets regionkontor valgte 
ut selskapene.

Flere selskaper som ikke ble QQ

valgt ut, klaget sine saker inn til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Høyre og Fremskritts-
partiet vil ta rotet rundt 
tildelingen av laksekon-
sesjoner 2009 og den 
påfølgende klagerunden 
opp i Stortinget til 
høsten.

z konsesjoner

Svein Flåtten

Saksbehandlingen  ”i forbindelse med kon-
sesjonsrunden 2009 
har vært hårreisende
Svein Flåtten, første nestleder 
i Stortingets næringskomité og 
høyres næringspolitiske talsmann

Harald T. Nesvik

Fiskeridirektoratet: Ingen avgjøerelse før august
Det blir trolig ingen av-
gjørelse i klagesakene for 
konsesjonsrunden 2009 før i 
august,

– Saksbehandlingen er 
preget av ferieavvikling i 
Fiskeridirektoratet. Vi er 
kommet lengst med klage-
sakene i Nordland og de vil 

være ferdig behandlet i løpet 
av august, sier Anne Osland 
i forvaltningsseksjonen i 
Fiskeridirektoratet.

– Betyr det at det kan gå 
enda lenger tid før de to 
sakene i Hordaland er ferdig?

– Det eneste jeg kan si er at 
vi har kommet lengre med sa-

kene i Nordland, sier Osland.
I Nordland blir søkna-

dene til lakseselskapene 
Bindalslaks og Kobbvåglaks 
behandlet på nytt. De to sel-
skapene klaget på at de ikke 
fikk konsesjoner i 2009-run-
den.

Lofoten Sjøprodukter og 

Gildeskål Forskningsstasjon 
har fått brev fra Fiskeridi-
rektoratet at de står i fare for 
å miste konsesjonene de ble 
tildet i fjor sommer.

Får Bindalslaks og Kobb-
våglaks tildet konsesjoner, 
vil Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon 

miste sine konsesjoner.
I Hordaland blir søknadene 

til klagerne Lingalaks og 
Melaks behandlet på nytt. I 
Hordaland står Telavåg Fis-
keoppdrett og Hennco Laks, 
som ble tildet konsesjoner i 
fjor sommer, i fare for å miste 
sine konsesjoner.

14 mandag 19. juli 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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Den praktiske konsekvens av denne delen av 
dommen er at Fiskeridirektoratet i Bergen må 
behandle Norsk Havbrukssenter sin konsesjons-
søknad på nytt.

Staten har imidlertid anket denne delen av 
dommen og saken fortsetter i lagmannsretten i 
oktober i år.

I mars 2011 kom Fiskeridirektorat med en rap-
port om konsesjonsrunden 2009. Fiskeribladet 
Fiskaren skrev 23. mars 2011 (høyre) om evalu-
eringen direktoratet har gjort av sitt eget arbeid i 
konsesjonstildelingen.

I rapporten tar Fiskeridirektoratet selvkritikk for at saksbehandlingen tok hele 18 måneder og at 
direktoratet ikke var tydelig nok når det gjaldt tildelingskriteriene. 
 

Hvorfor er dette en gravesak?
Konsesjonsrunden 2009 angår for så vidt ikke mannen i gata. Det er ikke hans sparepenger eller 
skattpenger det gjelder. Men kampen om sjøarealer er viktig for alle som bor på kysten. Dette er en 
kamp som stadig tilspisser seg. 

I  lakseoppdrettsnæringen har konsesjonsrunden 2009 selvsagt vært et hett tema.

Jeg har valgt å sende inn mitt arbeid til SKUP-juryen fordi at jeg mener det jeg har skrevet om saken, 
har fått frem i lyset viktige ting ved norsk fiskeriforvaltning. Den ene hånden har knapt visst hva den 
andre gjorde. Tilfeldighetene har fått råde og saksbehandlingen har vært kritikkverdig.

Det jeg har skrevet har også dokumentert at det har vært ”mission impossible” for fiskeriforvalt-
ningen å forholde seg til de politiske føringene den fikk fra tidligere fiskeri- og kystminister Helga 
Pedersen.

Og sist men ikke minst, har min og Fiskeribladet Fiskarens dekning av saken bidratt å sette søkelys 
på habilitet på statsrådsnivå. Dekningen bidro til at Lisbeth Berg-Hansen erklærte seg inhabil og at 
saken ble flyttet til Trond Giske. 

Kildebruk:
Av skriftlige kilder vil jeg trekke frem tildelingsforskriften for 2009-runden, den som ble misforstått 
så totalt av Fiskeridirektoratet selv. Fiskeri- og kystdepartements merknader til tildelingsforskriften 
har også vært flittig brukt.

Ellers så fikk jeg tilgang på nyttige mailer/brev. Spesielt mellom Fiskeri- og kystdepartementet og 
Fiskeridirektoratet. 
Stortingsdokumenter har også vært viktige kilder i saken.

HAVBRUK Settefisk: Ertvaag Settefisk i Aure kommunei Møre og Romsdal søker om 
å få øke produksjonen av settefisk. De har installert resirkuleringsanlegg og 
har kapasitet til å produsere mer, skriver Intrafish.

Sakbehandlingen var akseptabel

Agnar Berg
Bodø

Evalueringsgruppen sendte i 
forrige uke sin rapport til Fiske-
ri- og kystdepartementet, FKD. 
I Rapporten står det følgende 
om den lange saksbehandlings-
tiden: «Fra søknadsfristen utløp 
30.4.2009 til siste vedtak i kla-
gesak var fattet 17.11.2010 er det 
gått 18 måneder. Dette er lang 
tid. Etter evalueringsgruppens 
oppfatning er likevel arbeidet 
utført med tilstrekkelig frem-
drift.»

Lang tid
Et av hovedankepunktene fra 

«kritikerne» 
av konsesjons-
runden 2009, 
var at saks-
behandlingen 
tok alt for lang 
tid.

– Evalue-
ringsgruppen 
påpeker at 18 
måneder er 
lang tid. Jeg mener også at det 
er lang tid. Men det er viktig 
å understreke at saksbehand-
lingen var komplisert. Den 
omfattet saksbehandling og 
vedtak i to instanser. I enkelte 
tilfeller måtte vi også vente 
på rettslig behandling for å 
gå videre. Vi måtte også sikre 
oss at konsesjonssøkerne fikk 
en god behandling i forhold til 
regelverket, sier fiskeridirektør 
Liv Holmefjord.

Holmefjord tar også opp 
saksbehandlingstiden i et brev 
til FKD som ble sendt FKD sam-
tidig med rapporten.

I brevet skriver hun at saks-
behandlingstiden kunne ha 
vært kuttet ned hvis hun hadde 
brukt flere ressurser på kon-
sesjonsbehandlingen. Man at 
det ville ha gått ut over andre 
viktige arbeidsoppgaver i di-
rektoratet.

Ikke i samme fylke
– Det er mitt ansvar at det har 
tatt lang tid. Mine medarbei-
dere har gjort et god jobb med 
saksbehandlingen, sier hun.

Evalureringsgruppen har 
også sett på kvaliteten på 
saksbehandlingen til Fiskeri-
dirktoratet i konsesjonsrunden 
2009.

I rapporten konkluderes 
det med at: «I all hovedsak er 
sakene behandlet med tilstrek-
kelig kvalitet i alle ledd.»

En politisk hovedmålsetting 
med tildelingsrunden 2009 var 
at de nye konsesjonene skulle 
generere virksomhet og ar-
beidsplasser på kysten. 

I kriteriene var det åpnet for 
at videreforedlingsvirksomhet 
i forbindelse med de nye kon-
sesjonene ikke nødvendigvis 
måtte skje i samme fylke som 
matfiskproduksjonen.

Dette mente mange oppdret-

tere var uklart i tildelingskri-
teriene. Spesielt i Nordland ble 
dette tema i flere klagesaker.

Burde ha avklart tidligere
Evalueringsgruppen mener at 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
burde ha tydeliggjort på et 
tidligere tidspunkt at videre-
foredling og matfiskproduksjon 
kunne foregå i to forskjellige 
fylker.

I rapporten står det følgende 
om dette:

«Klageinstansens behand-
ling av ett av klagemomentene; 
nemlig hvorvidt viderefored-
ling i andre deler av landet enn 
i eget fylke skulle vektlegges 
eller ei. Det er evalueringsgrup-
pens oppfatning at dette burde 
klageinstansen ha avklart på et 
tidligere tidspunkt.»

«Kystdistrikt»
Fiskeridirektoratets regionkon-
tor ga i juni 2009 de prioriterte 
konsesjonssøkerne tilsagn om 
konsesjoner med forbehold at 
de kunne bli trukket tilbake i 
en eventuell klagerunde.

10. august 2009 kom FKD 
med en presisering i et brev 
om at «kystdistrikt» i merkna-
dene til konsesjonskriteriene 
skulle legges til grunn for saks-
behandlingen. «Kystdistrikt» er 
per definisjon kommuner som 
er omfattet av ordningen dif-
ferensiert arbeidsgiveravgift.

I slike kommuner kunne 
altså videreforedlingen skje, 
også i nabofylket.

Burde ha informert
Det var Fiskeridirektoratet i 
Bergen som fikk dette brevet. 
Direktoratet i Bergen infor-
merte ikke regionkontorene 
om FKDs presisering. Dette 

Fakta: EvaluErEr sEg 
Fiskeridirektøren satte i QQ

november i fjor ned en gruppe 
som skulle evaluere direktoratets 
gjennomføring av tildelingsrun-
den 2009.

Gruppen skulle se på om den QQ

samlede saksbehandlingstiden 
ble unødig lang.

Gruppen skulle også vurdere QQ

om Fiskeridirektoratets saksbe-
handling ble utført med tilstrek-
kelig kvalitet.

Til slutt skulle evalureings-QQ

gruppen komme med anbefalin-
ger om forbedringspunkter.

En evalueringsgruppe 
i Fiskeridirektoratet 
mener at 18 måneders 
saksbehandlingstid på 
konsesjonsrunden 2009 
er lang tid, men at arbei-
det hadde «tilstrekkelig 
fremdrift».

zBYRÅKRATI

Liv 
Holmefjord

Det er mitt ansvar  ”at det har tatt lang tid
Fiskeridirektør Liv Holmefjord
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Chile: Sebastien Roussel, medeier og administrerende direktør i Frankrikes 
største laksehandler, Direct Ocean, tror økt produksjon av laks i Chile vil føre 
til mer laks i markedet og dermed økte priser, skriver Intrafish.

Befaring: Miljøvernminister Erik Solheim varsler befaring i Froan før en 
avgjørelse om videre oppdrettstillatelser. Departementet har søknad om per-
manent drift for eksisterende oppdrettsvirksomhet i området til behandling.

villaks: Jo flere oppdretts-
laks som rømmer, desto større 
sjanse for laks på kroken i 
elvene. Men laksefiskerne vil 
ha vill laks, framfor mer laks i 
fryseboksen, skriver forskning.
no. Norge tjener milliarder på 
oppdrett av laks. På den andre 
siden har vi ingen tall på mil-
jøfølgene av oppdrettet. Nå vil 
forskere ved Norges Tekniske 

Universitet NTNU i Trondheim 
tallfeste den økonomiske 
verdien vill laks egentlig har. 
Det viser seg også at jo mer 
oppdrettslaks i elva, desto 
mindre vil laksefiskerne betale 
for opplevelsen. Følelsen av 
uberørt natur blir også ødelagt 
når slik laks dukker opp. Der-
med betyr mer rømt laks lavere 
inntekter for elveeierne.

Villverdien teller mest i laksefisket

Havdyrkerne SA i Florø og 
Salmon Group AS i Bergen blir 
ett selskap. I fjor startet eierne 
samtaler om sammenslåing av 
selskapene. – Bakgrunnen er i 
hovedsak den omstrukturering 
næringa er gjenstand for, og de 
utfordringer næringa står over-
for i forhold til soneinndelinger 
og lusebekjempelse, heter det i 
en pressemelding.

På grunn av selskapenes 
ulike organisasjonsformer er en 
fusjon vanskelig. En ble derfor 
enige om at HAVdyrkerne skulle 
legges ned, og at medlemmene 
deretter gikk inn som aksjonæ-
rer i Salmon Group. Årsmøtet 
i HAVdyrkerne besluttet på 
lørdag (19. mars) å legge ned 
selskapet. Salmon Group får 
ny logo som reflekter at det er 
to likeverdige parter som skal 

jobbe videre sammen. Hoved-
kontoret vil ligge i Bergen, men 
det vil fortsatt være kontorer i 
Florø.

Nils Inge Hitland vil være 
leder av Salmon Group. Solveig 
Willis skal lede Florø-kontoret, 
mens nåværende leder i 
HAVdyrkerne, Odd H. Johan-
nessen, går over i ny stilling fra 
1.april, etter 16 år som leder av 
gruppen. 

Håkon Tombre og Erik Osland 
fra HAVdyrkerne går inn i styret 
i Salmon Group. Det nye sam-
menslåtte selskapet skriver 
i pressemeldingen: «Salmon 
Group vil bygge videre på de 
beste kvalitetene fra begge or-
ganisasjonene. Det vil fortsatt 
være sterk fokus på tradisjo-
nelle arbeidsoppgaver som lave 
kostnader, effektiv produksjon. 

Går sammen til ett selskap

fiskefôr: Det er neppe mulig 
å ta ut mer industrifisk enn i 
dag. Samtidig øker oppdrett 
verden over, og dermed beho-
vet for fiskefôr. I 2003 prøvde 
forskerne å finne ut hvorfor 
råvarer fra planter ga tarmska-
der på oppdrettsfisken. I 2011 
har de lykkes langt på vei, og 
nå kan laksen trygt fôres med 
halvparten planteolje. Forsker-

ne regner med at andelen plan-
teolje kan økes til 70 prosent 
eller mer, skriver forskning.
no. Løsningen på å få laksen til 
å spise planteføde er å blande 
flere ulike planter. I tillegg gjør 
nye metoder med varmebe-
handling og tilsetningsstoffer 
at laksen kan ta opp proteinet 
i erter og soyabønner like godt 
som fiskeprotein.

Laksen blir snart planteeter

sjefer: Marine Harvest 
skal styrke kommunikasjons-
avdelingen. Konsernet har lyst 
ut tre nye sjefsstillinger. De skal 
rapportere til kommunikasjons-
direktør Jørgen Christiansen. 
– Vi fokuserer ikke på presse 
eller PR, men skal ha et team 
med rådgivere som kan bidra til 
at hele organisasjonen kommu-
niserer bedre, sier Christiansen 
til IntraFish, som søker tre 
«analytiske og forretningsorien-
terte rådgivere».

Kommunkasjon
luseproblem: Det vil bli 
stilt sertifiseringskrav for 
fiskemerder, opplyste politiske 
rådgiver i FKD, Fride Solbakken, 
på Maritimt Samlingsforum i 
Ålesund nylig. Solbakken sier 
myndighetene vil fokusere på 
straff og forebygging for å få 
kontroll på oppdrettsnæringens 
problemer. – Bærekraftig opp-
drett vurderes opp mot røm-
ming, forurensning, sykdom, 
arealbruk og fôrresurser, sier 
Solbakken.

Sertifikatkrav

dyrt: Færøyisk egende-
finerte makrellkvote på 
150.000 tonn kan koste 
laksenæringen dyrt. EU 
vurderer straffetiltak som 
kan ramme færøysk lakseek-
sport, skriver Intrafish.

vegetabilsk: Fôr fra 
planter er ikke nødvendig-
vis mer bærekraftig, ifølge 
Havforskningsinstituttet,  
melder Intrafish. Grunnen er 
at vegetabilske råvarer i fôr 
vil føre til mer utslipp.

Sakbehandlingen var akseptabel
mener evalueringsgruppen var 
en feil avgjørelse.

I rapporten til evaluerings-
gruppen står det følgende om 
dette:

«Selv om dette brevet kom 
etter at alle tilsagn var gitt, 
mener evalueringsgruppen at 
regionen burde hatt denne in-
formasjonen da det hadde gitt 
dem en mulighet til å omgjøre 
egne vedtak.»

«Samtidighet»
Fiskeridirektoratet hadde som 
prinsipp å fatte vedtak i alle 
konsesjonssakene samtidig. 
Dette mener evalueringsgrup-
pen var greit. I rapporen står 
det følgende om samtidighets-
prinsippet:

«Klageinstansen beslutning 
om å fatte vedtak i alle saker 
samtidig. Evalueringsgruppen 
mener det er grunn til å holde 
fast ved prinsippet om samti-
dighet. Vi finner det sannsyn-
lig at saksbehandlingstiden, på 
grunn av blant annet partenes 
mulige rettslige skritt, ville blitt 
forlenget dersom en hadde fat-
tet vedtak i klagesakene fort-
løpende.»

Interne folk
Evalueringsgruppen har be-

stått av tre medlemmer. Leder 
for gruppen var regiondirektør 
for Fiskeridirektoratets re-
gion sør, Erik Ludvigsen. De 
er andre var seksjonssjef Lise 
Kvinnsland og seniorrådgiver 
Anne Karin Natås.

Lise Kvinnsland hadde en 
sentral rolle i klagebehandlin-
gen. – Poenget med denne eva-
luringen var ikke å «granske» 
Fiskeridirektoratets saksbe-
handling. For å gjøre det måtte 

vi ha hatt en ekstern evaluering. 
Vi ønsket å få ny kunnskap fra 
erfaringene med 2009-runden. 
Derfor besto gruppen av en per-
son som ikke hadde hatt noe å 
gjøre med tildeling, en som var 
aktivt med i saksbehandlingen 
og en som hadde erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunden, sier 
Holmefjord.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Dette er saken
Det ble utlyst 65 lakse- og ør-
retkonsesjoner i forbindelse med 
konsesjonsrunden 2009.

Konsesjonene ble tildelt mot et 
vederlag til staten

Det kom inn 286 søknader. 22 
av disse ble avvist.

Fylkeskommunene fikk lov 
til å komme med råd om hvilke 
selskaper de ville prioritere. 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
fortok tildelingen.

Fiskeri- og kystdepartementet 
hadde to tildelingskriterier:  Om 
søker er en mindre aktør og om 
søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding med sikte på økono-
misk integrasjon i kystdistriktene 
i Norge.

Tildelingskriteriene ble av flere 
oppfattet som uklare og de førte 
til mye støy og klager fra opp-
drettere som ikke ble prioritert.

Fristen om søke var 30. april 
i 2009. Det siste vedtaket i kla-
gesaken ble gjort 17. november 
i fjor. Klagerunden førte til mye 
politisk støy som endte med at 
det ble tildelt to ekstrakonsesjo-
ner i Nordland og to i Hordaland.

Konsesjonsrunden 2009 
er ennå ikke over. Neste uke 
starter rettssaken mellom Norsk 
Havbruksenter og staten i Oslo 
Tingrett.

Norsk Havbrukssenter mener 
at selskapet «mistet» en konse-
sjon i klagebehandlingen.

LANG TID: Et evaluerings-
utvalg i Fiskeridirektoratet 
mener at en saksbehand-
lingstid på 18 måneder for 
konsesjonsrunden 2009 er 
lang tid, men at det har vært 
tilstrekkelig framdrift.

Anbefalinger
Dette er evalueringsgrup-
pens anbefalinger etter å ha 
evaluert Fiskeridirektoratets 
gjennomføring av konsesjons-
runden 2009:
n Det bør lages en tidsplan 
for klagebehandlingen med 
relevante delmål. Tidsplanen 
må forankres i direktoratets 
ledelse og departementet bør 
holdes orientert. 
n Dette vil være til hjelp for 
prioritering av arbeidsopp-
gaver i avdelingen og for 
oppfølging av delmål. Avvik 
eller nye oppgaver som kan 
føre til avvik fra tidsplanen, 
rapporteres til ledelsen som 
tar stilling til nødvendig 
omprioritering
n Direktoratets medarbeide-
re på klagesakene bør ha tett 
kontakt med medarbeiderne 
som forberedte arbeidet. Også 
medarbeidere med erfaring 
fra tidligere tildelingsrunder, 
bør trekkes tettere inn i 
klagesaksbehandlingen.
n Det bør etableres rutiner i 
postmottaket som dokumen-
terer tidspunktet for utsen-
ding og mottak av post.

n Eventuell klagesaksbe-
handlings innvirkning på 
øvrige tilsagn/avslag bør 
fremgå tydelig av tilsagnene.
n Samtidighet har vært et 
tema i forbindelse med blant 
annet utsendelse av tilsagn, 
forhåndsvarsel om omgjøring 
og klagebehandling. Eva-
lueringsgruppen anbefaler 
samtidighet.
n Regelverkets brukervenn-
lighet har evalueringsgrup-
pen mottatt en del syn på. 
Oppsummert anbefaler vi at 
antall rettskilder holdes på et 
lavest mulig nivå.
n Dersom hensynet til 
hurtig tildeling skal være mer 
fremtredende i fremtiden, er 
2009-runden ikke en modell 
som er særlig godt egnet. 
”Skjønnhetskonkurranse”-
delen av denne runden har 
vært krevende for forvalt-
ningen; alle søknader/klager 
måles mot alle søknadene i 
de respektive fylkene. Det må 
også nevnes at forvaltnings-
loven gir partene rettigheter 
som er tidkrevende.
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Stortingspolitikere har vært nyttige kilder. Kanskje spesielt fra de rødgrønne som har gitt meg mye 
innside.

Det har vært veldig enkelt å få lakseoppdretterne i tale. Jeg har også fått mange underhånds opplys-
ninger fra dem.

Lakseoppdretterne har ivret etter å få deres saker på trykk. Med den store egeninteressen deres, har 
det derfor vært viktig å holde tunga rett i munnen med hensyn til kildekritikk. 

Ellers har jeg fått mange opplysninger i fylkeskommunen, departementet og i direktoratet.

Så fikk jeg den anonyme ”Matrine Gjeerde”. Denne kilden hadde en konspirasjonsteori som var 
umulig for meg å få bekreftet.

Konsekvenser:
Fiskeribladet Fiskarens dekning av saken har etter mitt syn gjort at konsesjonsrunden fikk et annet 
utfall en den kunne ha fått med laber interesse fra media.
 
I Fiskeribladet Fiskaren er det også andre journalister som underveis har dekt denne saken i mitt 
fravær. Jeg vil spesielt trekke frem Øystein Hage, Kjersti Sandvik og Gunnar Grytås.
 
Av andre media som har dekt saken, vil jeg spesielt trekke fram Dagens Næringsliv og intrafish.no. 
Regionavisene og NRKs distriktskontor har dekt sine geografiske områder, mer eller mindre.
 
Men Fiskeribladet Fiskaren er den avisa som har vært mest inne i saken og hatt bredest dekning av 
samtlige.
 
Fiskeribladet Fiskarens dekning av saken har etter mitt syn bidratt til: 
 
■ At Lisbeth Berg-Hansen måtte erklære seg selv inhabil.
■ At næringsminister Trond Giske måtte tildele fire friske konsesjoner, til åtte millioner kroner per 
stykk.
■ At staten kanskje må tildele enda en ekstrakonsesjon etter at rettsaken mellom Norsk Havbruks-
senter og staten er ferdig til høsten i år.
■ At Fiskeridirektoratet måtte innrømme dårlig saksbehandling i en rapport der direktoratet evalu-
erte seg selv.

Bodø 15. januar 2012
Agnar Berg 
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Vedlegg:

Artikler i Fiskeribladet Fiskaren om konsesjonsrunden 
29. mai 2009: Helt åpent om konsesjonspengene

17. juni 2009: Nordland har egne tildelingskriterier.

1. juli 2009: Helga P regner med bråk.

1. juli 2009: ikke til alle (leder).

10. juli 2009: Snudde opp ned på listen.

13. juli 2009: Vanskelig å forstå den nye listen.

17. juli 2009: - Oppdretterne lyver.

27. juli 2009: - et NM i søknadsskriving.

17. august 2009: Positiv for videreforedling.

28. august 2009: Fikk nei – stenger fiskemottak.

31. august 2009: i dårlig lys (leder).

7. oktober 2009: Reagere på forskjellsbehandling.

9. oktober 2009: Lover stortingsbehandling.

4. november 2009: ingen klare prosedyrer for taperne.

9.  november2009: Skjønner skuffelsen.

20. november 2009: Bruker alle knep i et råttent ”spill”.

11. desember 2009: Konsesjoner redder 130 jobber.

7. mai 2010: Klar for ”superfinale”.

14. mai 2010: Skuffelse i Nordland.

26. mai 2010: Ser bort fra forskriften.

2. juni 2010: Ministerens selskap vant konsesjonene.

4. juni 2010: snur ryggen til konsesjonsbråket i nord.

9. juni 2010: ”- Folkesnakk” om inhabilitet gjør ministeren inhabil.

11. juni 2010: Vil flytte mer makt til Giske.

21. juni 2010: Strid om habilitet i Nordland.

23. juni 2010: Konsesjoner til retten i morgen.

5. juli 2010: Sprikende ”policy” frustrerer.

7. juli 2010. Planer for videreforedling i feil kommune.

19. juli 2010: Stortinget tar opp rotet.

21. juli 2010: Mer rot i retten.

9. august 2010: Berg-Hansen selskap gjorde reint bord.

11. august 2010: Rister på hoder over rotet.

13. august 2010: Ber Giske ordne opp.

25. august 2010: Må være rik for å lyve i konsesjonssaken.

10. september 2010: ivar svinger pisken over Giske.

22. september 2010: Vi ha tildelingsrunde nøytralt belyst.

13. oktober 2010: Politiskflertall i konsesjonssaken.

25. oktober 2010: - Forskjellsbehandling.

8. november 2010: Fikk fire fra Giske.

10. november 2010: Fiskeridirektoratet skal vurdere seg selv.

17. november 2010: SV krever nye tildelingsvilkår.

22. desember 2010. Julegave fra Giske varmer.

11. februar 2011: Fikk seks ganger mer for konsesjonene.

18. februar 2011: ikke slutt på bråket i Nordland.

23. mars 2011: Saksbehandlingen av akseptabel.

25. mars 2011: Savner oppdretternes syn.

1. april 2011: Skarpt lys på konfidensiell avtale.

13. mai 2011: Retten slaktet konsesjonspolitikken.

17. juni 2011: Begge anker konsesjonssaken.

26. september 2011: Stor økning i klagesaker

10. oktober 2011: en tøff balansekamp
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HAVBRUK Lakseolje: Nordlaks Produkter AS på Stokmarknes brukar avskjeret frå 
filetproduksjonen i eigen lakseolje. Målet er å produsere mellom 7000 til 
9000 tusen liter om dagen, skriver kyst.no

Helt åpent om konsesjonspengene

Agnar Berg
Bodø

Fiskeribladet-
Fiskaren har 
snakket med 
politikertop-
pene i de åtte 
f y l k e s k o m -
munene, fra 
Finnmark til 
H o r d a l a n d . 
Ba re S ør-
Trøndelag har en «plan» for hva 
fylkeskommunen skal bruke 
pengene til. 

Tre millioner 
I høst, 30 dager etter at opp-
drettselskapene har betalt kon-
sesjonsvederlaget til staten, vil 
staten overføre tre millioner 
kroner per konsesjon til fylkes-
kommunene.

I Finnmark skal det tildeles 
syv konsesjoner. Det er syv sø-
kere til disse.

– Jeg håper bare at det vir-
kelig blir avsetning på de syv 
konsesjonene. Vi har dårlig 
erfaring fra tidligere konse-
sjonsrunder da selskapene 
mente at konsesjonene var for 
dyre og ingen ville ha dem, sier 
fylkesordfører Runar Sjåstad 
(Ap) i Finnmark.

Hvis de syv konsesjonene 
virkelig blir solgt, blir det 21 
millioner kroner i kassa til 
fylkeskommunen. I Finnmark 
er vederlaget på «kun» tre mil-
lioner kroner per konsesjon, 
mot åtte i resten av landet. Hele 
vederlagsbeløpet på tre millio-
ner kroner går i Finnmark til 
fylkeskommunen.

– Vi har ikke behandlet po-
litisk hva vi skal gjøre med 
pengene vi får inn fra laksekon-
sesjonene. Men jeg ser det som 
naturlig at mye av pengene går 
tilbake til oppdrettsnæringen 
for å bedre infrastrukturen til 
næringen. Det kan være alt fra 
å ruste opp og bygge ut veger til 
å bedre mobiltelefondekningen, 
sier Sjåstad.

Ikke politisk behandlet
I Troms skal det tildelses åtte 
konsesjoner. Det betyr at fyl-
keskommunen blir 24 millioner 
kroner rikere.

Konsesjonspengesaken er 
ikke behandlet politisk i Troms 
ennå.

– Disse pengene er ikke tatt 
med i budsjettbehandlingen. Vi 
har bevist ikke tatt dem med 

som «penger inn». Vi må sette 
oss ned å diskurer grundig hva 
vi skal bruke pengene til, sier 
fylkesrådsleder i Troms, Pia 
Svensgård (Ap).

Troms fylkeskommune vil 
i år få et underskudd på mel-
lom 10 og 15 millioner kroner 
på drift av de videregående 
skolene.

Svensgård sier at det ikke er 
aktuelt å bruke konsesjonspen-
gene til å dekke dette under-
skuddet.

Det skal tildels flest konsesjo-
ner i laksefylket Nordland. 15 
konsesjoner betyr 45 millioner 
kroner til fylkeskommunen. 
Heller ikke Nordland har tatt 
stilling til hva pengene skal 
brukes til.

– Jeg tror ikke det vil man-
gle forslag og behov for disse 
pengene når den debatten be-
gynner. Jeg tror en stor del av 
pengene vil bli brukt til noe som 
har med den sjømatnæringen å 
gjøre. Et marint næringsfond er 
et alternativ, sier fylkesråd for 

næring i Nordland fylkeskom-
mune, Arve Knutsen (KrF).

–Kan de bli aktuelt å bruke 
pengene til dekke underskudd, 
drift av skoler og slike ting?

– Nei, det tror jeg ikke, sier 
Knutsen.

Marin strategiplan 
Fylkesrådsleder i Nord-Trønde-
lag, Alf Daniel Moen (Ap), sier 
at fylkeskommunen ennå ikke 
har tatt stilling til hva konse-
sjonspengene skal brukes til. I 
Nord-Trøndelag skal det tildels 
syv konsesjoner. Det vil gi 21 
millioner kroner i kassa til 
fylkeskommunen.

– Vi skal bruke en del av 
konsesjonspengene til å dekke 
kostandene vi vil få til saksbe-
handling når vi fra årsskiftet 
får overført en del seksbehand-
lingsoppgaver fra Fiskeridirek-
toratet. Ellers vil det bli brukt 
en god del penger på de marine 
næringen. Det kan for eksem-
pel være til havneutbygging. Vi 
har en rekke andre utfordrin-

ger innen fiskeri og havbruk 
som har behov for penger, sier 
Moen.

Fylkesordfører i Sør-Trønde-
lag, Tore O. Sandvik (Ap), sier 
fylkeskommunen allerede vet 
hva pengene fra laksekonsesjo-
nene skal brukes til. Tilsammen 
er det 24 millioner kroner fra 
åtte konsesjoner.

– Vi skal bruke pengene til et 
næringsfond som skal styrke 
marin sektor i Trøndelag. Vi 
har en «Marin strategiplan 
Trøndelag» som «sier» hvordan 
det skal satses. Næringsfondet 
skal brukes i tett samarbeid 

mellom næringen selv, fagmil-
jøene og oss, sier Sandvik.

Strategiplanen har store am-
bisjoner om å utvikle Trøndelag 
til den verdensledende region 
for laks og ørret. Men også 
fiskeri. Målet er videreutvikle 
og styrke trøndersk fiskerinæ-
ring.

Tenke seg nøye om
Møre og Romsdal har ikke 
heller ikke tatt stilling til hva 
konsesjonspengene skal bru-
kes til.

– Det er imidlertid naturlig 
å bruke pengene til å utvikle 
de mariene næringene i fylket 
samt til forskning og utvikling 
i sjømatnæringen, sier fylkes-
ordfører i Møre og Romsdal, 
Olav Bratland (H)).

Møre og Romsdal fylkeskom-
mune blir 15 millioner kroner 
rikere i høst ved at det skal til-
deles fem konsesjoner i fylket.

Sogn og Fjordane fylkeskom-
mune får også 15 millioner 
kroner.

Kystfylkene blir 195 mil-
lioner kroner rikere etter 
årets tildelingsrunde 
med laksekonsesjoner. 
Men det er heller uklart 
hva de skal bruke pen-
gene til.

z konsesjoner 195 millioner kroner til fordeling langs kysten etter kolnsesjonstildeling

Tore O. 
Sandvik

Vi skal bruke pen- ”gene til et næringsfond 
som skal styrke marin 
sektor i Trøndelag
Tore O. Sandvik, fylkesordfører i 
Sør-Trøndelag
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Laksepris: Fish Pool melder om at det er et kraftig fall i lakseprisene 
denne uken. – Ifølge markedskilder er det nå blant kjøperne en motstand mot 
de høye prisene som er for tiden, melder Fish Pool.

Torskepris: Prisen på eksportert, oppdrettstorsk steg på nytt igjen forrige 
uke, og passerte 30 kr. Den har ikke vært på viersiden av dette tallet siden 
nyttår. 

OPPDRETT: Fiskeridirektora-
tet har sendt ut en advarsel 
om at det er fare for rømming 
fra oppdrettsanlegg ved bruk 
av bunnringer.– Tre alvorlige 
episoder de to siste årene gjør 
at Fiskeridirektoratet og Røm-
mingskommisjonen for akva-
kultur nå advarer om at slitasje 
mellom bunnringkjetting og 
notpose utgjør en identifisert 

betydelig risiko for rømming fra 
norske oppdrettsanlegg. Slita-
sjen skyldes i de fleste tilfellene 
liten horisontal avstand mellom 
bunnringkjetting og notvegg, 
skriver direktoratet på sine 
nettsider. Aktuelle oppdrettere 
og utstyrsleverandører må 
være spesielt oppmerksomme 
på denne risikoen for å hindre 
flere slike rømminger.

Advarer mot bunnringer

INVESTERINGAR: Både NSL 
og FHL meiner det er naturleg 
at oppdrettarane avventar å 
investera i nytt utstyr inntil 
vidare.IntraFish har fortalt at 
utstyrsleverandørane Ocea og 
Akva Group spår at det kan bli 
kapasitetsproblem i forhold til 
å levera utstyr som er godkjent 
etter den nye standarden som 
skal gjelda frå 1. januar 2012.

Dei to selskapa har rekna ut 
at det mellom anna vil vera be-
hov for 100-120 nye fôrflåtar på 
grunn av nye sertifiseringskrav 
samt nye konsesjonar. Så langt 
er oppdrettarane avventande 
med å kjøpa nytt.

– Den nye standarden er 
under revidering og har vore 
det lenge. Eg reknar med den 
er klar til hausten, og det er na-
turleg at oppdrettarane ventar 

med investeringar til ein veit 
kva ein har behov for. Det same 
gjeld for nye konsesjonar. Før 
ein veit om ein får eller ikkje, 
er det ikkje så lett å vita kva 
utstyr ein treng, seier Kristine 
Sæther, fagsjef oppdrett, i NSL 
til IntraFish.

Verken ho eller Aina Val-
land, direktør miljø i FHL, har 
gjort eigne reknestykke som 
viser kor mykje utstyr som 
må skiftast ut. – Eg skjønar at 
utstyrsleverandørane ønskjer 
å selja utstyr og er einig i at 
oppdrettarane må ha teknisk 
og oppdatert utstyr. Eg klarar 
likevel ikkje å sjå at det skal 
vera behov for så mange som 
100-120 nye fôrflåtar, seier ho.

Ho understrekar at ho ikkje 
har sett reknestykket til dei to 
utstyrsleverandørane.

Naturleg å venta med nyinvesteringar

RESULTAT: Marine Farms gjør 
det fortsatt solid i Skottland, 
men taper samtidig penger på 
seabass og seabream samt 
satsingen på cobia.- Marine 
Farms økte omsetningen med 
28 prosent i 1. kvartal 2009 
sammenlignet med tilsvarende 
periode i fjor. Driftsresultatet 
økte med 33 millioner kroner 
i samme periode. Laksevirk-

somhet i UK gjorde det bra og 
oppnådde en EBIT/kg solgt laks 
på 7,5 kroner. Seabass/sea-
bream virksomheten i Spania 
gikk med tap. Prisene på både 
laks og seabream har bedret 
seg siden første kvartal 2009 
ble avsluttet. Driftsresultat før 
verdijustering endte på 6,5 mil-
lioner kroner i 1. kvartal 2009 
mot 8,2 millioner i fjor. 

Gjør det fortsatt godt i Skottland

AKSJER: Fjord Marin AS blir 
strøket fra OTC listen og har 
siste handelsdag 5. juni.- På 
grunnlag av generalforsam-
lingsvedtak den 25. mai 2009 
er det besluttet at selskapets 
aksjer skal fjernes fra OTC-
listen. Selskapet vil bli avregis-
trert etter handelsdagen den 
5. juni .Selskapet solgte i 2006 
ut sine norske virksomheter og 
selskapet hadde da kun eier-
skap i det tyrkiske oppdretts-
selskapet Fjord Marin Tyrkia. 

Ut av listene
PENGER: Den ekstraordinære 
generalforsamlinga i Light-
house Caledonia har vedteke å 
halda tilbake styrehonoraret til 
tidligare styreformann Gabriel 
Smith.På dagens ekstraor-
dinære generalforsamling 
informerte styreleiar Jim Mul-
lins om at visse forhold knytt til 
årsrekneskapen for 2007 tydar 
på at det er nytta feilaktige 
rekneskapsprinsipp. Styret 
har derfor foreslått å utsetja 
betalinga av styrehonorar.

Får ikkje honorar

NyLIG ledet Charles Tjes-
sem, vinneren av Bocuse 
d’Or 2003, mesterklasser i 
Moskva og St. Petersburg, 
en laksejippo i Russland. 
Tilberedning av norsk laks 
stod i fokus.

TIRSDAG 26. mai markerte 
Kristin Halvorsen at anleggs-
arbeidet til den nye fabrikk til 
Lofotprodukt AS på Leknes i 
Lofoten er igang. Hun fikk ta 
første spadetak. 

Helt åpent om konsesjonspengene

DELER 195 MILLIONER: Kyst-
fylkeskommunen skal dele på 
195 millioner kroner fra årets 
laksekonsesjonsrunden. De 
får tre millioner kroner for 
hver konsesjon som tildeles i 
fylket.  FOTO: AGNAR BERG

Fakta: vederlaget
Fylkeskommunene får i denne QQ

konsesjonsrunden tre millioner 
av konsejonsvederlaget.

Pengene overføres fra staten QQ

til fylkeskommunen 30 dager 
etter at konsesjonsvederlaget er 
betalt.

Fylkeskommunene står fritt QQ

når det gjelder bruk av konse-
sjonpengene.

I løpet av året vil alle fylkes-QQ

kommunene ha en plan for hva 
pengene skal brukes til.

z konsesjoner 195 millioner kroner til fordeling langs kysten etter kolnsesjonstildeling

– Jeg tror at jeg må komme 
tilbake på det med hva pengene 
skal brukes til. Det har vi ikke 
snakket om ennå. Men jeg 
kan love at det vil bli grundig 
diskutert, sier fylkesordfører 
Nils R. Sandal (Sp) i Sogn og 
Fjordane.

Hordaland fylkeskommune 
vil bruke de 15 millionene 
fylksekommunen får for fem 
konsesjoner både til å styrke 
saksbehandlingskompetan-
sen i fylkeskommunen og til 
å satsing på sjømatnæringen 
i fylket.

– Vi må forberede oss på at 
vi ved årsskiftet skal overta 
en del av de oppgavene Fis-
keridirektoratet i dag har. En 
del av konsesjonspengene vil 
bli brukt til å styrke vår egen 
saksbehandlingskompetanse. 
Det kan gå fra fem til ti år før 
vi igjen kan få penger fra staten 
på denne måten. Derfor vil vi 
tenke oss godt om for hva vi 
skal bruke resten av pengene 

til, sier fylkesordfører Torill 
Selsvold Nyborg (KrF) i Hor-
daland. 

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

65 nye
Det skal i år tildeles til 
sammen 65 lakse- og ør-
retkonsesjoner. 60 av disse 
skal fordeles fra Hordaland 
til Finnmark, med et bestemt 
antall til hvert fylke.

I Finnmark koster én kon-
sesjon tre millioner kroner. 
For resten av landet er prisen 
åtte millioner kroner per 
konsesjon.

Fylkeskommunene får 
tre millioner per konsesjon. 
Tilsammen får altså fylkes-
kommunen 195 millioner 
kroner hvis alle konsesjonen 
blir solgt.

Fem konsesjoner er øre-
merket økologisk sertifisert 
oppdrett. Disse konsesjonene 
kan tildels fritt over hele 
landet. 

Det er Fiskeridirektoratets 
regionkontor som står for 
tildelingen, men fylkeskom-
munene skal konsulteres før 
tildelingen skjer. Fylkeskom-
munen har nå konsesjon-
sakene til behandling. De 
må komme med sine råd til 
direktoratet i løpet av juni.

I tildelingsforskriften står 
følgende om fylkseskommu-
nenes rolle:

«Fiskeridirektoratets 
regionkontor skal konsultere 
den aktuelle fylkeskommu-
nen om næringspolitiske 
vurderingar i lys av fylkespla-
nen medrekna kvar i fylket 
det er ønskjeleg med meir 
oppdrettsverksemd. Vurde-
ringane til fylkeskommunen 
skal dokumenterast».

Mer og 
mindre
30. april sto det 437.800 tonn 
atlantisk laks rund vekt i 
sjøen i Norge. På samme tids-
punkt i fjor sto det 393.300 
tonn laks rund vekt i sjøen i 
Norge. Det er en økning i stå-
ende biomasse på 11 prosent, 
ifølge ferske tall fra Kontali 
Analyse.

30. april i år sto det ifølge 
Kontali 276 millioner laksein-
divider i sjøen i Norge, mot 
235,7 millioner på samme tid 
i fjor.

Gjennomsnitt vekt på fisken 
når det gjelder den eldste 
genererasjonen, 2006-genara-
sjonen, var 30. april i fjor 4,6 
kilo. 30. april i år var i gjen-
nomsnitt vekt for  den eldste 
generasjonen, 2007-genera-
sjonen, 4 kilo. 

Det betyr at en laks i årets 
eldste generasjon var i gjen-
nomsnitt 600 gram lettere 
enn eldste generasjonen i 30. 
april fjor.

Det ble ifølge Kontali slak-
tet 66.700 tonn atlantisk laks i 
Norge i april, mot 56.900 tonn 
i april i fjor.

I Kontalis Månedsrapport 
laks mai 2009. kommenterer 
Kontali slakteutviklingen 

Penger til 
kystsoneplaner
STYRKE: Direktør for næringsut-
vikling i FHL, Geir Ove Ystmark, 
sier at FHL ønsker at pengene 
fylkeskommunene får inn i forbin-
delse med konsesjonstildelingen 
går til å styrke havbruksnæringen.

– Et konkret forslag er at fylkes-
kommunene  gir mye av pengene 
til sine kystkommuner slik at de 
får oppdatert sine kystsoneplaner. 
Kystsoneplanen er et viktig sty-
ringsverktøy for kommunen. Og 
det er behov for å «rullere» dem. 
Dette vil også gi havbruksnærin-
gen tilgang på flere bærekraftige 
lokaliteter, sier Ystmark.
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HAVBRUK Leksikon: Mange feilopplysninger om fisk fikk tre ildsjeler til å starte 
arbeidet med å lage et nytt, norsk nettbasert fiskeleksikon. Resultatet er 
Fiskipedia, som skal beskrive alle norske fiskearter – både i saltvann og 

Agnar Berg
Bodø

– Fylkeskommunene skal for-
holde seg til forskriften om 
tildeling av konsesjoner. Noe 
ut over dette vil jeg ikke kom-
mentere tildelingssaken siden 
vi er midt oppe i prosessen 

og siden Fiskeridirektoratet 
sentralt er klageorgan, sier 
direktør i Kyst- og havbruksav-
delingen i Fiskeridirektoratet, 
Jens Christian Holm.

Arbeider med saken
Det er Fiskeridirektoratets re-
gionkontor som tildeler lakse-
konsesjonene i årets tildelings-
runde. Men fylkeskommunene 
skal konsulteres først.

Både regionkontorene og 
fylkeskommuene holder nå 
på og plukker ut hvilke opp-
drettselskaper som skal få 
konsesjonene. Norges største 
oppdrettsfylke, Nordland, 
får flest konsesjoner i denne 
runden.  Fylkeskommunen i 
Nordland har laget sine egne 
tildelingskriterier. 

Basert på innspill
– Våre kriterier er basert på 
innspill fra kystkommunene i 

Nordland. 
Vi hadde i vin-
ter møter med 
kommunene. 
Ut fra disse 
i n n s p i l e n e 
har fylkestin-
get vetatt åtte 
k r i t e r i e n e , 
sier fylkesråd 
for næring i Nordland, Arve 
Knutsen (KrF).

Fylkestinget gjorde sitt ved-
tak i april. 

Det står ikke noe konkret i 
de åtte punktene om en «geo-
grafisk riktig fordeling» av 
konsesjonene. 

Men at det ligger i bunnen for 
fylkeskommunens råd at kon-
sesjonene skal fordeles mellom 
regionene i Nordland.

Tildelingsforskriften
Region-direktør Janne Ander-
sen i Fiskeridirektoratet region 

Nordland, sier 
at regionkon-
toret ikke ser 
på geografisk 
fordeling av 
konsesjonene.

– Vi «sorte-
rer» kun etter 
de to kriteri-
ene som står i 
tildelingsforskriften. Vi velger 
ut de selskapene som tilfredstil-
ler de to kriteriene best, sier 
Andersen. I tildelingsforskrif-
ten står dette om hva det skal 
legges vekt på:

«Ved prioritering av søknader 
skal det særleg leggjast vekt 
på:
a) om søkjar er mindre aktør 
i næringer
b) om søkjar vil leggje til rette 
for auka bearbeiding med sikte 
på økonomisk intergrasjon i 
kystdistrikta i Noreg.»
Fylkeskommunens rolle i årets 

tildelingsrunde er også beskre-
vet i tildelingsforskriften:

«Fiskeridirektoratets regi-
onkontor skal konsultere den 
aktuelle fylkeskommunen om 
næringspolitiske vurderinger i 
lys av fylkesplanen, medrekna 
kvar i fylket det er ønskjeleg 
med meir oppdrettsverk-
semd.»

Tykk søknadsbunke
I de åtte kriteriene til Nordland 
fylkeskommune står det blant 

FOR OG I MOT: Nova Sea i Nordland har søkt om tre konsesjoner. Selskapet er på den ene siden for stort til å komme i betraktning. På den andre siden sørger Nova Sea for stor verdiskaping. Her bløgger Caroline Svendsen og Joanne Isaksen 
laks . FOTO: DN

Nordland fylkeskom-
mune har laget sine 
egne kriterier i forbin-
delse med tildeling av 
nye laksekonsesjoner. 
Men Fiskeridirektoratet 
forholder seg ikke til 
fylkeskriterier.

z konsesjoner

Janne 
Andersen
Arve 

Ja det er forskjel- ”lige momenter vi har 
lagt til grunn enn det 
som Fiskeridirektoratet 
må forholde seg til
Arve Knutsen, fylkesråd for næ-
ring, Nordland fylkeskommune

Nordland har egne tildelingskriterier

Arve 
Knutsen
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Sykdom: Norsk oppdrettsnæring er i en langt bedre situasjon enn den man 
finner i Chile, men vi er ikke fri for sykdom. En alvorlig sykdomssituasjon kan 
også ramme oss, sier Jan Olli, dagelig leder i AVS-Chile.

Lakselus: Lakselusen representerer den største trusselen mot bærekraf-
tig oppdrett i Norge. Lakselussituasjonen og tilfellene med resistensutvikling 
det siste året krever prioritering og fokus fra næringen og fra Mattilsynet. 

OPPDRETT: I ei foreløpig inn-
stilling har Fylkesrådet i Troms 
lagt fram forslag til kva bedrif-
ter som bør få tildelt konsesjon 
for laks og aure i 2009. Dersom 
innstillinga vert lagt til grunn, 
blir dei minste prioritert i denne 
runda. Med utgangspunkt i eit 
arbeidsmøte har Fylkesrådet 
i Troms lagt fram forslag til 
innstilling på kva bedrifter i 

fylket som bør prioriterast ved 
tildeling av tillatingar for laks 
og aure i 2009. Innstillinga 
skal endeleg handsamast i 
Fylkesrådet denne veka. Etter 
det vert den sendt vidare til 
Fiskeridirektoratet. I Fylkesrå-
det si innstilling vert det satsa 
på dei minste bedriftene. –Vi 
har prøvd å fylgje intensjonane 
i forskrifta, seier Fylkesråd.

Satsar på dei minste selskapa

AKSJER: Grieg Holdings har 
konvertert sitt lån på 59 mil-
lioner kroner til Grieg Seafood 
til aksjer med kurs på 4 kroner. 
Papirgevinsten er på 143 mil-
lioner kroner.Det går frem av 
en melding fra selskapet. Grieg 
Holdings får dermed 14,75 
millioner nye aksjer i Grieg 
Seafood. Selskapet har dermed 
en papirgevinst på 143 millio-
ner kroner på transaksjonen. 
I går ble det også kjent at Ivar 
Sandbu konverterte sitt lån på 
én million kroner til aksjer. Han 
får dermed 250.000 aksjer i 
Grieg Seafood. 

Dermed har de to långiverne 
som gav lån til Grieg Seafood 
i februar gjort det bra med sin 
investering. Aksjene de nå får til 
4 kroner er verdt 13,70 kroner 
målt etter gårsdagens sluttkurs 

for Grieg Seafood. 
Dagens melding betyr også 

at to av fire långivere har 
konvertert sine lån til aksjer. 
Dermed er det bare Frode 
Teigen, som tegnet seg for 
25 obligasjoner til én million 
kroner, og Volden-familiens sel-
skap Halde Invest, som tegnet 
seg for 15 millioner, som ikke 
har konvertert sine lån. 

- Er det flere av långiverne 
som har signalisert til selskapet 
at de ønsker å konvertere lånet 
til aksjer? - Ettersom det kon-
vertible lånet er på kurs 4 NOK, 
mens kursen i dag er rundt 
13,60-13,70, så antas det jo at 
alle vil konvertere. Det er også 
det analytikerne regner på når 
de analyserer selskapet og set-
ter målpriser, sier adm. direktør 
Morten Vike i Grieg Seafood.

Grieg Holdings konverterer lån i Grieg 

KRim: Økokrim har ilagt et 
selskap på Nordmøre en bot 
på to millioner kroner for å ha 
sluppet ut død sykdomsinfisert 
oppdrettslaks i sjøen.Forholdet 
skjedde i september 2007 i det 
de skulle ta opp oppdrettsnøter 
fra lokaliteten. Til tross for at 
de oppdaget den døde fisken 
ved opptaket av første not 
fortsatte de å ta opp ytterligere 

minst fem nøter med død fisk 
med den følge at ca. 1500 - 
2000 kilo død sykdomsinfisert 
oppdrettsfisk rant ut i sjøen. 
Fisken var infisert av Pankreas 
disease, som er en alvorlig og 
smittsom sykdom. Økokrim 
ser på saken som alvorlig fordi 
forholdet skjedde ved opptak 
av oppdrettsnøter og at det var 
fare for omfattende smitte.

Millionbot for oppdrettskriminalitet

JOBB: Aker BioMarine styrker 
organisasjonen innenfor finans 
og farmasi. Fredrik Nygaard 
(33) er ansatt som ny finans-
direktør (CFO). Han erstatter 
Aaron Kramer (34) som blir 
konserndirektør med ansvar 
for Aker BioMarines satsing på 
farmasi og Omega 3-konsentra-
ter.- Vi opplever stor og økende 
interesse for sunne ingredi-
enser fra krill. Kosttilskuddet 
Superba Krill står foran en 
offensiv lansering i USA.

Ny direktør
OPPDRETT: I forbindelse med 
flytting av laks fra mindre til 
større merd skal det ha rømt 
laks fra anlegget til Grieg Sea-
food i Øksfjordbotn. Omfanget 
skal ikke ha vært omfattende.
Trolig slapp bare 50 lakser gjen-
nom de små hullene i posen ved 
Grieg seafoods anlegg i Øks-
fjordbotn, skriver Altaposten.
Det var da laksen skulle flyttes 
til en større merdepose at noe 
laks presset seg gjennom små 
hull i posen og kom fri. 

Grieg-laks rømte

STyRE: Akva Group har nylig 
hatt generalforsamling, og 
der ble Amund Skarholt valgt 
som ny styreleder i Akva 
Group. Amund Skarholt er 
toppsjef i Tomra, og har job-
bet i Bravida.

PRiS: Lakseprisen steg med 
nesten fem kroner i forrige 
uke, viser tall fra NOS/FHL. 
Lakseprisen til oppdretter 
fra uke 23 til uke 24 steg 
med 4,50 kr og endte på 
36,25 kr. Prisen gjelder 
fersk, sløyd, superior laks. 

FOR OG I MOT: Nova Sea i Nordland har søkt om tre konsesjoner. Selskapet er på den ene siden for stort til å komme i betraktning. På den andre siden sørger Nova Sea for stor verdiskaping. Her bløgger Caroline Svendsen og Joanne Isaksen 
laks . FOTO: DN

Fakta: konsesjoner
Det skal i år tildeles 65 lakse- QQ

og ørretkonsesjoner. 60 av 
disse er fordelt fylkesvis. Fem er 
såkalte økologiske og har ingen 
fylkesbinding.

Til sammen har det kommet QQ

inn 281 søknader på de 65 konse-
sjonene.

De aktuelle fylkeskommu-QQ

nene har nå konsesjonsakene til 
behandling. Fylkeskommunene 
skal komme med råd til Fiskeri-
direktoratet om hvem som bør få 
konsesjonenene.

Det er imidlertid fiskeridirek-QQ

toratets regionkontor som skal 
avgjøre søknadene.

I løpet av juli vil det bli avgjort QQ

hvem som får konsesjonene.

annet at det kan gis opp til tre 
konsesjoner til grupperingen 
oppdrettsselskaper som har 
mer 19 konsesjoner. Det står 
også at det er et tak på tre kon-
sesjoner til hvert selskap.

Dette er utenfor kriteriene 
som Fiskeridirektoratet må 
følge i sin prioritering.

– Ja det er forskjellige mo-
menter vi har lagt til grunn enn 
det som Fiskeridirektoratet må 
forholde seg til. Men jeg håpe 
direktoratet følger våre råd, 
sier Knutsen.

– Vi vil ta fylkeskommunens 
råd på alvor, sier Andersen.

15 søknader
I Norland skal det tildeles 15 
konsesjoner. Det er kommet inn 
81 søknader og 40 selskaper 
står bak disse søknadene.

Knutsen sier at fylkeskom-
munen har en formidabel jobb 
med å sette opp en liste med 

15 søknader som fylkeskom-
munene mener er best.

– Det er så mye arbeid med 
konsesjonsøknadene at vi har 
måttet leie inn en ekstren råd-
giver som i tillegg til vår egen 
administrasjon jobber med 
søknadene.  Det sier seg selv 
at dette arbeidet er tidkrevende 
når en søknad er på opp mot 
300 sider, sier Knutsen.

Må holde seg til saken
Knutsen sier at Nordland Fyl-
keskommunen vil overlevere 
sitt «konsesjonsråd» innen 22. 
juni. Det vil være en liste på 15 
selskaper som fylkeskommu-
nen mener bør få konsesjonene. 
Listen skal politisk behandles i 
fylkesrådet før den sendes Fis-
keridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Nordland har egne tildelingskriterier NYHETER Ulykke: Kapteinen hadde en promille på 1.3 Kapteinen for det russiske 
fryseskipet «Petrozavodsk», som gikk på grunn sør for Bjørnøya mandag 
morgen, er  i følge NRK siktet for å ha vært påvirket av alkohol i tjenesten. 

Agnar Berg
Bodø

– Garantier utsteder jeg aldri. 
Men vi har sagt at det vil bli 
årlige tildelsingsrunder av lak-
sekonsesjoner. Vi må imidler-
tid først gjøre oss ferdige med 
denne runden før vi begynner 
arbeidet med den neste, sier 
Pedersen til FiskeribladetFis-
karen.

Bærekraftig vekst
I regjeringens strategiplan for 
havbruksnæringen, som ble 
lagt fram i august 2007, ble det 
lovet årlige tildelingsrunder av 
laksekonsesjoner. Den første 
runden, 2009-runden, er en al-
lerede godt i gang med. 

Det er kommet inn 281 søk-
nader på de 65 konsesjonene 
som er lyst ut.

Forbeholdet Pedersen har 
er at veksten forutsetter at 
den er bærekraftig. Dermed 
er det slett ikke garantert at 
det faktisk blir en ny konse-
sjonsrunde neste år selv om det 
loves vekst i strategiplanen fra 
august 2007.

Bærekraft viktig
I en strategien Pedersen pre-
senterte i går i Bodø står det 
dette om bærekraft og vekst i 
havbruksnæringen:

«Regjeringa vil sikre at norsk 
havbruksnæringen drives på en 
bærekraftig måte og at miljø er 
en grunnleggende premiss for 
videre utvikling og vekst.»

Pedersen sier at hun er for-
nøyd med at mange har søkt 
om lakse- og ørretkonsesjoner 
i 2009-runden.

– Jeg er spesielt glad for det 
er mange søkere i Nord-Norge 
og det er veldig positivt at flere 
vil ha konsesjoner i Finnmark. 
I Finnmark har det jo i tidligere 
konsesjonsrunder vært vanske-
lig å få avsetning for konsesjo-
nene, sier Pedersen.

Alfa og omega
Landsdelsutvalget for Nord-
Norge og Nord-Trøndelag ar-
rangerte i går og i dag en fis-
keri- og havbrukskonferanse 
i Bodø,

Helga Pedersen var på kon-

feransen og presenterte Re-
gjeringens strategi for marin 
sektor, som har fått tittelen 
«Bærekraftig sjømat - alfa og 
omega».

Strategien tar for seg alle 
sektorene av sjømatnæringen. 
En rød tråd i strategien er bæ-
rekraftbegrepet.

– All utvikling av sjømatnæ-
ringen skal være bærekraftig  
og da mener jeg den ytterste 
betydning av begrepet. Det skal 
være økologisk bærekraftig, 
økonomisk bærekraftig og rett-
ferdig fordelt, sier hun

Pedersen sier at mange 
nok vil stusse på hvorfor hun 
kommer med en strategi helt 
på tampen av stortingsperio-
den. – Det er fordi vi ønsker å 
presentere hva vi har gjort når 
det gjelder fiskeri- og havbruk, 
sier hun.

Ingen revolusjon
Øverst på lista over saker Pe-
dersen er svært fornøyd med, 
trekker hun fram det regjerin-
gen har gjort for å få bukt med 
det ulovlige fisket i Barentsha-
vet.

Hun nevnte også ferskfisk-
strategien og «premiering» 
for dem som leverer levende 
fangst, som saker hun er svært 
fornøyd med.

– Jeg skal stoppe å skryte der, 
men jeg mener at vi med hånda 

på hjertet har levert og vi skal 
videre, sa hun til forsamlingen 
i Bodø.

Pedersen sier at strategien 
«Bærekraftig sjømat - alfa og 
omega» ikke er noen revolu-
sjon. Men den legger til rette 
for bedre tider.

– Men utgangspunktet, til 
tross for finaskrisen har ikke 
vært så verst. 

Flere deler av sjømatnærin-
gen går faktisk godt. Laks, sild 
og makrell er eksempler på det. 
En dag er denne krisen over 
og da skal vi være klare til å 
sjarmere forbrukerene med 

våre sjømatprodukter, sier 
Pedersen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

NY STRATEGI: Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen presenterte i går i Bodø strategien, «Bærekraftig sjømat - alfa og omega» på fiskeri- og havbrukskonferansen til Landselsutvalget.  FOTO: IDA VON HANNO BAST

Fakta: SjømatStrategi
Fiskeri- og kystminister QQ

Helga Pedersen presenterte i 
går i Bodø regjeringens strategi 
for marin sektor på fiskeri- og 
havbrukskonferansen til Lands-
delutvalger for Nord-Norge og 
Nord-Trøndelag.

I planen står det blant annet at QQ

regjeringa ønsker å satse mer 
på miljø, klima og bærekraft 
også i neste stortingsperiode.

Det står også at regjeringen QQ

ønsker å legge bedre til rette 
for å produsere sjømat for 
framtidas forbrukere.

I går la fiskeri- og kyst-
minister Helga Peder-
sen fram «strategi for 
marin sektor». Hun vil 
ha bærekraftig vekst, 
men garanterer ikke nye 
lakekonsesjoner i 2010.  

zsjømat

 Garantier utsteder  ”jeg aldri
Fiskeri- og kystminister Helga 
Pedersen

HAVBRUK Forskning: Ved Veterinærinstituttet spør en seg om tarmkreft hos fisk kan 
være modell for tarmkreft hos mennesker. Forskning på planteråvarer i fôret 
kan være nøkkelen, melder kyst.no. 

Kunne henta meir
Ein god laksemarknad no 
gjorde at Marine Harvest 
raskt henta inn 300 millionar 
kroner i emisjonen.

– Det var stor interesse i 
marknaden for emisjonen. Det 
er gode lakseprisar og lakse-
aksjane har gått bra. Me følte 
det var rett tidspunkt å henta 
inn eit avgrensa beløp no, 
seier finansdirektør Jørgen 
K. Andersen i Marine Harvest 
til IntraFish. 

Emisjonen vart raskt full-
teikna. Ifølgje Andersen var 
bøkene opne i ein og ein halv 
time. Bakgrunnen for emisjo-
nen er utfordringane i Chile. 
Selskapet har varsla nedskri-
vingar i andre kvartal på mel-
lom 600 og 845 millionar kro-
ner. Andersen understrekar 
at dette ikkje er eit spørsmål 
om kontantar og likviditet 
for Marine Harvest, men eit 
rekneskapsspørsmål. 

Ønske frå bankane
– Emisjonen viser vel poten-
sialet til selskapet?

– Om me hadde ønska så 
kunne me ha henta inn meir 
i emisjonen. Men me var ikkje 
interesserte i å henta mykje 
pengar. Det får me venta med 
til det eventuelt er behov for 
det, seier Andersen. 

Emisjonen vart gjort for å 
betra eigenkapitalen etter at 
bankane ønska det i forhand-
lingane Marine Harvest har 
hatt med lånegjevarane. 

– Me har problem i forhold 
til dagens låneavtale med dei 
tøffe grepa me gjer i Chile. 
Bankane ville me skulle styrka 
oss litt på grunn av balansen, 
og me har no fått ein struktur 
på låneavtalen som passar oss 
godt. Emisjonen var den siste 
biten som skulle på plass før 
avtalane med bankane kom i 
orden, seier Andersen.

Blir i Chile  
I dag har Marine Harvest drift 
på ni lokalitetar i Chile. Årets 
volum herifrå er estimert 
til rundt 25.000 tonn HOG 

(30.000 tonn 
rund fisk). Av 
dette er halv-
parten alt 
tatt opp, og i 
andre halvår 
vil selskapet 
berre selja 
rundt 3.600 
tonn HOG (4.400 tonn rund 
fisk) frå Chile. 

– Volumet i Chile er på veg 
til å bli ubetydeleg. Me har 
ikkje sett ut smolt i år, og vil 
òg vera forsiktige til neste år. 
I dag har me for mykje kapa-
sitet på smoltsida i forhold 
til fisk i sjø. Det må me gjera 
noko med, og me må tilpassa 
smoltsida til dei nye planane, 
fortel Andersen. 

Ein stor del av nedskrivinga-
ne i andre kvartal er knytt til 
smoltproduksjonen. Andersen 
seier det òg er aktuelt å selja 
delar av smoltsida dersom det 
er mogeleg. 

Vil beskytte seg
– Er det aktuelt for Marine 
Harvest å gå ned i null loka-
litetar i drift i Chile?

– Ja i verste fall er det det, og 
så la det vera null ein periode, 
svarar han. 

– Men det er ikkje aktuelt å 
trekkja seg heilt ut av Chile?

– Nei. Me vil beskytta posi-
sjonen vår der og vera klare 
med ein betre organisasjon 
og struktur når det er klart 
for å byggja seg opp igjen, 
seier han. 

Og for at det skal bli betre 
meiner Marine Harvest at 
oppdrettarane må stå saman 
og samarbeida. 

– Kva tenkjer de om at en-
kelte bryt ut av SalmonChile 
og startar sin eigen organisa-
sjon?

– Me håpar alle står saman. 
det er ikkje eit godt signal om 
nokon bryt ut. Me jobbar med 
same biologi, svarar Ander-
sen. 

joar.grindheim@intrafish.com
telefon: 55 21 33 18

JOHN 
FREDRIKSEN

Gode utsikter for Cermaq
RESULTAT: Cermaq leverte eit 
resultat under konsensus, men 
utsiktene framover er positive.

– Chile er dyrt for alle. 
Cermaq var vel omtrent som 
eg forventa, men kanskje litt 
svakare på aure. I Noreg er det 
bra og selskapet vil profittera 
på gode lakseprisar framover. 
Forhåpentlegvis har dei også 
fått slakta seg ut av problema 
i Finnmark, seier analytikar 
Kolbjørn Giskeødegård i Nordea 
til IntraFish.

Han meiner det også er 
positivt for Cermaq at fôrpro-
dusenten EWOS har redusert 
uteståande i Chile og bevisst 
reduserar sine marknadsdelar 
der. Det tar ned risikoen for 
tap, sjølv om selskapet har tatt 
avskrivingar på tap både i fjerde 
kvartal i fjor og første kvartal 
i år.

– Men det er likevel relativt 
små beløp det er snakk om. Det 

blir ikkje vekst innafor fôr, og 
volumet i Chile går ned svært 
mykje. Men det trur eg Cermaq 
vil leva godt med. EWOS går 
for fullt i andre regionar og 
vil levera positive tal sjølv om 
produksjonskapasiteten i Chile 
ikkje blir fullt ut utnytta og der-
med vil levera lågare marginar, 
seier Giskeødegård.

Resultatet frå Cermaq med 
ein EBIT før biomassejustering 
på -64,6 millionar kroner, var 
langt under forventningane til 
analytikar Nils Ove Kjerstad i 
Danske Markets. Han forventa 
ein knapp positiv EBIT på 3,9 
millionar kroner.

– Chile var litt betre enn me 
venta. Oppdrett i Noreg rappor-
terar ein EBIT på 29 millionar 
kroner mot vårt estimat på 
42,3 millionar. Lågare resultat 
skuldast i hovudsak lågare mar-
ginar i Finnmark der selskapet 
hadde PD-utbrot i 2008.

Millioner
til staten

Joar Grindheim
og Øystein Hage
Bergen

Ved innlevering av søknad om 
nye konsesjonar skal søkjar ha 
betalt eit sakshandsamingsge-
byr på 12.000 kroner. Med 281 
søknadar skulle dette gje inn-
tekter for staten på 3.372.000 
kroner før ein einaste konse-
sjon er tildelt. 

I tillegg skal staten ha 
åtte millionar kroner per 
konsesjon og tre millionar pr 

konsesjon i Finnmark. Det 
vil gje inntekter på totalt 465 
millionar kroner.

Totalt vart det søkt om 281 
konsesjonar, 265 ordinære 
og 16 økologiske. 11 søknadar 
om ordinær konsesjon vart 
avvist medan fire søknadar 
om økologisk vart avvist. 
Flest avviste søknadar var 
det i Møre og Romsdal der 
søknadar om fem ordinære 
og tre økologiske konsesjonar 
var avvist.

– Avviste søknadar kan 
vera komne inn for seint, 
mangla gebyr eller liknande. 
Talet på søknadar er ikkje 
endeleg før endeleg vedtak 
på avvisning ligg føre, skriv 
Fiskeridirektoratet som ikkje 
har opplyst kva selskap som 
har fått avvist sine søknadar.

Selskapa som har fått avvist 
sine søknadar kan klaga på 
avgjersla. Sakshandsamings-
gebyr på avviste søknadar 
vert ikkje tilbakebetalt.

joar.grindheim@intrafish.com
Telefon: 55 21 33 18

Fakta: konsesjoner
Fiskeridirektoratet lyste nylig QQ

ut 65 tillatelser for akvakultur av 
matfisk av laks, ørret og regnbu-
eørret i sjøvann. Fem av tillatel-
sene var øremerket økologisk 
sertifisert produksjon. 

Det er besluttet at de økologis-QQ

ke søknadene skal sluttbehand-
les av Region Finnmark etter 
uttalelse fra fylkeskommunen 
og innstilling fra den region de 
søkes plassert i. 

Ved søknadsfristens utløp 30. QQ

april er det registrert i alt 265 
geografiske søknader om mat-
fisktillatelser. 16 var økologiske 
søknader

Døækandene er fordelt slik: QQ

Region Finnmark: 7, Region 
Troms: 27, Region Nordland: 81 , 
Region Trøndelag (Sør og Nord-
Trøndelag): 67, RegionMøre og 
Romsdal: 30, Region Vest (Hor-
daland og Sogn og Fjordane): 53 

De økologiske søknadene QQ

fordeler seg slik: Troms: 1 , 
Nordland: 2,  Sør-Trøndelag: 5, 
Møre og Romsdal: 6, Sogn og 
Fjordane: 2 

Konsesjonssøknadane 
har kosta oppdrettsel-
skapa over tre millionar 
kroner berre i sakshand-
samingsgebyr. Totalt får 
staten inn 465 millioner 
på å dele ut 65 nye 
konsesjonar.

z oppdrett

Lars Halt-
brekken i 
Naturvern-
forbundet vil 
at fiskeri- og 
kystminis-
ter Helga 
Pedersen 
skal stoppe 
tildelingen av 
nye konsesjoner. Han mener 
det er delt ut altfor mange 
som det er.

Lars Haltbrekken i Natur-
vernforbundet tar til orde for 
å stoppe tildelingen av nye 
konsesjoner som er i gang. Nå 
argumenterer han med at det 
går med mer vill fisk til å fôre 
oppdrettsfisk, enn det som 
blir produsert til menneske-
mat, skriver NRK.

– Taket er nådd, sier han.

– Det er allerede delt ut for 
mange. I 2007 brukte vi mer 
fisk til å fore oppdrettsfisk 
enn det vi samlet produ-
serte til menneskemat. Og da 
regner man fangst både fra 
oppdrett og tradisjonelt fiske, 
sier Haltbrekken.

Men Haltbrekken har ikke 
mange nok politikere med 
seg. I Soria-Moria-erklærin-
gen slås det fast at det skal 
tildeles laksekonsesjoner 
hvert år, selv om det i SV er 
sterk skepsis til næringen. 
Fiskeri- og kystminister 

Helga Pedersen sier det blir 
årlige tildelinger framover, 
men hun vil ikke si hvor 
mange nye konsesjoner som 
kommer, og hun fremhever 
at det skal bli tatt hensyn til 
andre interessert.

- Vi skal passe på at ikke 
hensynet til oppdrettsnærin-
gen går ut over andre som 
driver på havet. Man må også 
tenke på tradisjonelle fiskere, 
og villaksinteressene, sier 
hun til NRK. 

Direktør for markedsavde-
lingen i FHL, Trond Davidsen, 
mener fokuset på verning 
kysten har gått for langt.

– Det er jo et paradoks. Ikke 
skal vi ha olje og gass, og ikke 
skal vi få drive oppdrett. Hva 
skal man da få drive med i 
disse områdene?

–Det er uheldig
Lars 
Haltbrekken

Det er allerede delt  ”ut for mange.
Lars Haltbrekken, Norges 
Naturvernforbund

SalMar vil satse økologisk
SalMar har søkt om å få alle 
fem konsesjonane for økolo-
gisk lakseproduksjon.

Totalt er det lyst ut 65 nye 
konsesjonar for laks og aure 

i Noreg. Fem av desse er gjort 
økologiske. 

SalMar har søkt om alle 
desse fem konsesjonane i 
Sør-Trøndelag. Det går fram 

av søknadslista som vart 
presentert fredag. IntraFish 
lukkast ikkje i å få ein kom-
mentar frå konsernsjef Leif 
Inge Nordhammer.
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Sykdom: Tross i at Intervet har monopol på PD vaksine har Pharmaq 
likevel utviklet sin egen PD vaksine som er klar for markedet. Det eneste de 
trenger er en tvangslisens fra Konkurransetilsynet. Intervet har tatt patent.

Sykdom: To nye utbrudd av PD er registrert i april. Det nye er at Sør 
Trøndelag må legges til statistikken. Tall fra Veterinærinstituttet viser at 
antall utbrudd av pankreassykdom (PD) fremdeles er lav så langt i år. 

SYKDOM: SalMar har fått 
bekreftet ILA på en lokalitet i 
Troms. Samtidig ble det i må-
nedsskiftet april/mai etablert 
mistanke om ILA på nok en 
lokalitet. I april ble det bekref-
tet ILA på en lokalitet i Troms 
med ca. 550.000 individer med 
en snittvekt på 1,1 kilo. Biomas-
sen var planlagt slaktet i 2010. 
Lokaliteten ligger i den allerede 

etablerte ILA observasjonsso-
nen i Sør-Troms. – Vi vurderer 
å fjerne fisken fra lokaliteten. 
Ved pålegg om destruksjon vil 
tapet vil i stor grad dekkes av 
selskapets forsikringsordnin-
ger. Det gjøres ingen endring 
av volumguidingen for Salmar 
Nord-Norge for 2009, skriver 
SalMar i kvartalsrapporten som 
ble lagt frem i dag.

Mistanke om ILA hos SalMar

NORD-NORGE: - Veksten i hav-
bruk kommer i nord, konstate-
rer Landsdelsutvalget. Torsdag 
og fredag i neste uke arran-
gerer LU en stor konferanse 
som blant annet skal fremme 
nordnorsk oppdrett. 

Fiskeriminister Helga 
Pedersen skal holde åpnings-
foredraget om fiskeri- og hav-
brukspolitikk med et nordnorsk 
perspektiv for de kommende 
fire år. 

Valgkampen er begynt. Hun 
skal ikke tape stemmer i sin del 
av landet etter denne konferan-
sen.Rundt 100 personer er hittil 
påmeldt. Konferansen går av 
stabelen i Bodø, der Lands-
delsutvalget for Nord-Norge 
og Nord-Trøndelag har sitt 
hovedkontor. 

Alle politiske partier på 

Stortinget stiller til fiskeripoli-
tisk debatt fredag ettermiddag. 
I tillegg deltar fylkespolitikere, 
kommunepolitikere (blant an-
net ti kystordførere), repre-
sentanter for forvaltning og 
virkemiddelapparatet, samt 
noen finansinstitusjoner og en 
del næringsutøvere. 

Tidligere oppdretter Jan 
Seiring skal legge fram en ny 
rapport han har lagd for kon-
sulentselskapet Akvaplan Niva 
der han nå jobber. Den heter 
«Økt satsing på laksoppdrett i 
den nordlige landsdel».

Gründer og oppdretter 
Steinar Olaisen i Nova Sea skal 
snakke om sine forventninger 
til økt vekst i nord.Seniorrådgi-
ver Leiv Grønnevet i Sintef skal 
gjøre opp status for oppdrett av 
marine arter.

Konferanse om kommende vekst i nord

fôR: Fôrprodusenten Biomar 
selte mindre volum i første 
kvartal 2009 samanlikna med 
same periode i fjor. Inntektene 
var likevel omtrent på same 
nivå.Inntektene i første kvartal 
var på 863 millionar danske 
kroner (NOK 1.001 millionar) 
mot 801,7 millionar danske 
kroner (NOK 930 millionar) i 
same kvartal i fjor. - Kjøpet av 

Provimi Aqua i 2008 inngjekk 
i rekneskapen først frå 1. fe-
bruar. Kompensert for dette er 
omsetnaden stort sett på nivå 
med fjoråret, medan volumet 
er vesentleg lågare på grunn 
av dei store sjukdomspro-
blema i chilensk lakseoppdrett. 
Omsetnaden er samansett av 
ein framgang i North Sea og ein 
nesten tilbakegang i Chile. 

Volumnedgang for Biomar

PRODUKSJON: Marine Harvest 
har i dag produksjon på berre ni 
lokalitetar i Chile mot 44 for un-
der to år sidan. 2.700 personar 
har måtta slutta i selskapet 
dei siste 18 månadane. I første 
kvartal hadde Marine Harvest 
2.086 tilsette i Chile mot 4.791 
i november 2007. I dag har sel-
skapet berre ni lokalitetar igjen 
i drift i Chile, mot 44 i andre 
kvartal i 2007. Av desse ni har 
ein lokalitet fått stadfesta ILA 
og ein er under mistanke. 

Berre ni i Chile
RESUltat: God laksepris og 
økt slakting førte inntektene 
opp med 128 millioner kro-
ner til 476,2 millioner i første 
kvartal for SalMar. Resultatet 
gikk opp med 20 millioner til 
82,1 millioner i fjor.– God pris 
bidro til inntjening for SalMar-
konsernet i første kvartal. 
Fastpriskontrakter i et marked 
med en stigende pristrend samt 
lav snittvekt på deler av slaktet 
biomasse påvirker marginene 
negativt i Norge.

Inntektene opp

lOKalItEt: SalMar og 
toppsjef Leif Inge Nordham-
mer reknar ikkje med at dei 
nye ILA-utbrota i Troms skal 
få konsekvensar for volumet. 
No ser selskapet seg om et-
ter nye lokalitetar i Troms.

EKSPORt: I april ble det 
eksportert sjømat for 3,3 
milliarder kroner. Dette er en 
økning på 380 millioner eller 
13 prosent i forhold til april 
2008. I følge tall fra EFF er 
det eksportert sjømat for 14 
milliarder kroner så langt i år. 

TJENER FETT: Staten får inn heil e465 millionar kroner ved å dele ut 65 nye oppdrettskonsesjo-
nar. ILL:FOTO: LARS A. OMA

De store vil ha mer
Fire av dei børsnoterte 
lakseselskapa har søkt 52 nye 
konsesjonar. Marine Harvest 
har søkt flest. Det går fram av 
søkjarlistene som vart offent-
leggjort fredag ettermiddag.

Marine Harvest har søkt 
heile 29 av dei 60 konsesjo-
nane. Selskapet har søkt 
fem konsesjonar i Nordland, 
sju i Nord-Trøndelag, åtte i 
Sør-Trøndelag, tre i Møre og 
Romsdal, fire i Sogn og Fjor-
dane og to i Hordaland. 

SalMar har søkt tolv nye 
konsesjonar. Av desse er fem 
økologiske i Sør-Trøndelag. I 
tillegg har selskapet søkt om 
ein konsesjon i Troms, to i 
Nord-Trøndelag, to i Sør-Trøn-
delag og to i Møre og Roms-
dal. Verdt å merka seg er også 
at selskapet HitraMat, der 
SalMar sin hovudaksjonær 
Kverva har store eigarinteres-
ser, har søkt tre konsesjonar. 
Ein i Nord-Trøndelag og to i 
Sør-Trøndelag.

Lerøy har søkt til saman sju 
nye konsesjonar. Tre i Møre 
og Romsdal, to i Sør-Trønde-
lag og tre i Troms.

Mainstream har søkt tre 
nye konsesjonar i denne 
runden. 

Alle i Nordland.
Grieg Seafood er ikkje å 

finna på søkjarlista til nye 
laksekonsesjonar, medan 
selskapet Grieg Codfarming 
har søkt to konsesjonar for 
laks i Møre og Romsdal.
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HAVBRUK Forskning: Ved Veterinærinstituttet spør en seg om tarmkreft hos fisk kan 
være modell for tarmkreft hos mennesker. Forskning på planteråvarer i fôret 
kan være nøkkelen, melder kyst.no. 

Kunne henta meir
Ein god laksemarknad no 
gjorde at Marine Harvest 
raskt henta inn 300 millionar 
kroner i emisjonen.

– Det var stor interesse i 
marknaden for emisjonen. Det 
er gode lakseprisar og lakse-
aksjane har gått bra. Me følte 
det var rett tidspunkt å henta 
inn eit avgrensa beløp no, 
seier finansdirektør Jørgen 
K. Andersen i Marine Harvest 
til IntraFish. 

Emisjonen vart raskt full-
teikna. Ifølgje Andersen var 
bøkene opne i ein og ein halv 
time. Bakgrunnen for emisjo-
nen er utfordringane i Chile. 
Selskapet har varsla nedskri-
vingar i andre kvartal på mel-
lom 600 og 845 millionar kro-
ner. Andersen understrekar 
at dette ikkje er eit spørsmål 
om kontantar og likviditet 
for Marine Harvest, men eit 
rekneskapsspørsmål. 

Ønske frå bankane
– Emisjonen viser vel poten-
sialet til selskapet?

– Om me hadde ønska så 
kunne me ha henta inn meir 
i emisjonen. Men me var ikkje 
interesserte i å henta mykje 
pengar. Det får me venta med 
til det eventuelt er behov for 
det, seier Andersen. 

Emisjonen vart gjort for å 
betra eigenkapitalen etter at 
bankane ønska det i forhand-
lingane Marine Harvest har 
hatt med lånegjevarane. 

– Me har problem i forhold 
til dagens låneavtale med dei 
tøffe grepa me gjer i Chile. 
Bankane ville me skulle styrka 
oss litt på grunn av balansen, 
og me har no fått ein struktur 
på låneavtalen som passar oss 
godt. Emisjonen var den siste 
biten som skulle på plass før 
avtalane med bankane kom i 
orden, seier Andersen.

Blir i Chile  
I dag har Marine Harvest drift 
på ni lokalitetar i Chile. Årets 
volum herifrå er estimert 
til rundt 25.000 tonn HOG 

(30.000 tonn 
rund fisk). Av 
dette er halv-
parten alt 
tatt opp, og i 
andre halvår 
vil selskapet 
berre selja 
rundt 3.600 
tonn HOG (4.400 tonn rund 
fisk) frå Chile. 

– Volumet i Chile er på veg 
til å bli ubetydeleg. Me har 
ikkje sett ut smolt i år, og vil 
òg vera forsiktige til neste år. 
I dag har me for mykje kapa-
sitet på smoltsida i forhold 
til fisk i sjø. Det må me gjera 
noko med, og me må tilpassa 
smoltsida til dei nye planane, 
fortel Andersen. 

Ein stor del av nedskrivinga-
ne i andre kvartal er knytt til 
smoltproduksjonen. Andersen 
seier det òg er aktuelt å selja 
delar av smoltsida dersom det 
er mogeleg. 

Vil beskytte seg
– Er det aktuelt for Marine 
Harvest å gå ned i null loka-
litetar i drift i Chile?

– Ja i verste fall er det det, og 
så la det vera null ein periode, 
svarar han. 

– Men det er ikkje aktuelt å 
trekkja seg heilt ut av Chile?

– Nei. Me vil beskytta posi-
sjonen vår der og vera klare 
med ein betre organisasjon 
og struktur når det er klart 
for å byggja seg opp igjen, 
seier han. 

Og for at det skal bli betre 
meiner Marine Harvest at 
oppdrettarane må stå saman 
og samarbeida. 

– Kva tenkjer de om at en-
kelte bryt ut av SalmonChile 
og startar sin eigen organisa-
sjon?

– Me håpar alle står saman. 
det er ikkje eit godt signal om 
nokon bryt ut. Me jobbar med 
same biologi, svarar Ander-
sen. 

joar.grindheim@intrafish.com
telefon: 55 21 33 18

JOHN 
FREDRIKSEN

Gode utsikter for Cermaq
RESULTAT: Cermaq leverte eit 
resultat under konsensus, men 
utsiktene framover er positive.

– Chile er dyrt for alle. 
Cermaq var vel omtrent som 
eg forventa, men kanskje litt 
svakare på aure. I Noreg er det 
bra og selskapet vil profittera 
på gode lakseprisar framover. 
Forhåpentlegvis har dei også 
fått slakta seg ut av problema 
i Finnmark, seier analytikar 
Kolbjørn Giskeødegård i Nordea 
til IntraFish.

Han meiner det også er 
positivt for Cermaq at fôrpro-
dusenten EWOS har redusert 
uteståande i Chile og bevisst 
reduserar sine marknadsdelar 
der. Det tar ned risikoen for 
tap, sjølv om selskapet har tatt 
avskrivingar på tap både i fjerde 
kvartal i fjor og første kvartal 
i år.

– Men det er likevel relativt 
små beløp det er snakk om. Det 

blir ikkje vekst innafor fôr, og 
volumet i Chile går ned svært 
mykje. Men det trur eg Cermaq 
vil leva godt med. EWOS går 
for fullt i andre regionar og 
vil levera positive tal sjølv om 
produksjonskapasiteten i Chile 
ikkje blir fullt ut utnytta og der-
med vil levera lågare marginar, 
seier Giskeødegård.

Resultatet frå Cermaq med 
ein EBIT før biomassejustering 
på -64,6 millionar kroner, var 
langt under forventningane til 
analytikar Nils Ove Kjerstad i 
Danske Markets. Han forventa 
ein knapp positiv EBIT på 3,9 
millionar kroner.

– Chile var litt betre enn me 
venta. Oppdrett i Noreg rappor-
terar ein EBIT på 29 millionar 
kroner mot vårt estimat på 
42,3 millionar. Lågare resultat 
skuldast i hovudsak lågare mar-
ginar i Finnmark der selskapet 
hadde PD-utbrot i 2008.

Millioner
til staten

Joar Grindheim
og Øystein Hage
Bergen

Ved innlevering av søknad om 
nye konsesjonar skal søkjar ha 
betalt eit sakshandsamingsge-
byr på 12.000 kroner. Med 281 
søknadar skulle dette gje inn-
tekter for staten på 3.372.000 
kroner før ein einaste konse-
sjon er tildelt. 

I tillegg skal staten ha 
åtte millionar kroner per 
konsesjon og tre millionar pr 

konsesjon i Finnmark. Det 
vil gje inntekter på totalt 465 
millionar kroner.

Totalt vart det søkt om 281 
konsesjonar, 265 ordinære 
og 16 økologiske. 11 søknadar 
om ordinær konsesjon vart 
avvist medan fire søknadar 
om økologisk vart avvist. 
Flest avviste søknadar var 
det i Møre og Romsdal der 
søknadar om fem ordinære 
og tre økologiske konsesjonar 
var avvist.

– Avviste søknadar kan 
vera komne inn for seint, 
mangla gebyr eller liknande. 
Talet på søknadar er ikkje 
endeleg før endeleg vedtak 
på avvisning ligg føre, skriv 
Fiskeridirektoratet som ikkje 
har opplyst kva selskap som 
har fått avvist sine søknadar.

Selskapa som har fått avvist 
sine søknadar kan klaga på 
avgjersla. Sakshandsamings-
gebyr på avviste søknadar 
vert ikkje tilbakebetalt.

joar.grindheim@intrafish.com
Telefon: 55 21 33 18

Fakta: konsesjoner
Fiskeridirektoratet lyste nylig QQ

ut 65 tillatelser for akvakultur av 
matfisk av laks, ørret og regnbu-
eørret i sjøvann. Fem av tillatel-
sene var øremerket økologisk 
sertifisert produksjon. 

Det er besluttet at de økologis-QQ

ke søknadene skal sluttbehand-
les av Region Finnmark etter 
uttalelse fra fylkeskommunen 
og innstilling fra den region de 
søkes plassert i. 

Ved søknadsfristens utløp 30. QQ

april er det registrert i alt 265 
geografiske søknader om mat-
fisktillatelser. 16 var økologiske 
søknader

Døækandene er fordelt slik: QQ

Region Finnmark: 7, Region 
Troms: 27, Region Nordland: 81 , 
Region Trøndelag (Sør og Nord-
Trøndelag): 67, RegionMøre og 
Romsdal: 30, Region Vest (Hor-
daland og Sogn og Fjordane): 53 

De økologiske søknadene QQ

fordeler seg slik: Troms: 1 , 
Nordland: 2,  Sør-Trøndelag: 5, 
Møre og Romsdal: 6, Sogn og 
Fjordane: 2 

Konsesjonssøknadane 
har kosta oppdrettsel-
skapa over tre millionar 
kroner berre i sakshand-
samingsgebyr. Totalt får 
staten inn 465 millioner 
på å dele ut 65 nye 
konsesjonar.

z oppdrett

Lars Halt-
brekken i 
Naturvern-
forbundet vil 
at fiskeri- og 
kystminis-
ter Helga 
Pedersen 
skal stoppe 
tildelingen av 
nye konsesjoner. Han mener 
det er delt ut altfor mange 
som det er.

Lars Haltbrekken i Natur-
vernforbundet tar til orde for 
å stoppe tildelingen av nye 
konsesjoner som er i gang. Nå 
argumenterer han med at det 
går med mer vill fisk til å fôre 
oppdrettsfisk, enn det som 
blir produsert til menneske-
mat, skriver NRK.

– Taket er nådd, sier han.

– Det er allerede delt ut for 
mange. I 2007 brukte vi mer 
fisk til å fore oppdrettsfisk 
enn det vi samlet produ-
serte til menneskemat. Og da 
regner man fangst både fra 
oppdrett og tradisjonelt fiske, 
sier Haltbrekken.

Men Haltbrekken har ikke 
mange nok politikere med 
seg. I Soria-Moria-erklærin-
gen slås det fast at det skal 
tildeles laksekonsesjoner 
hvert år, selv om det i SV er 
sterk skepsis til næringen. 
Fiskeri- og kystminister 

Helga Pedersen sier det blir 
årlige tildelinger framover, 
men hun vil ikke si hvor 
mange nye konsesjoner som 
kommer, og hun fremhever 
at det skal bli tatt hensyn til 
andre interessert.

- Vi skal passe på at ikke 
hensynet til oppdrettsnærin-
gen går ut over andre som 
driver på havet. Man må også 
tenke på tradisjonelle fiskere, 
og villaksinteressene, sier 
hun til NRK. 

Direktør for markedsavde-
lingen i FHL, Trond Davidsen, 
mener fokuset på verning 
kysten har gått for langt.

– Det er jo et paradoks. Ikke 
skal vi ha olje og gass, og ikke 
skal vi få drive oppdrett. Hva 
skal man da få drive med i 
disse områdene?

–Det er uheldig
Lars 
Haltbrekken

Det er allerede delt  ”ut for mange.
Lars Haltbrekken, Norges 
Naturvernforbund

SalMar vil satse økologisk
SalMar har søkt om å få alle 
fem konsesjonane for økolo-
gisk lakseproduksjon.

Totalt er det lyst ut 65 nye 
konsesjonar for laks og aure 

i Noreg. Fem av desse er gjort 
økologiske. 

SalMar har søkt om alle 
desse fem konsesjonane i 
Sør-Trøndelag. Det går fram 

av søknadslista som vart 
presentert fredag. IntraFish 
lukkast ikkje i å få ein kom-
mentar frå konsernsjef Leif 
Inge Nordhammer.
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HAVBRUK Satsing: Firda Seafood har i dag overtatt 100 prosent av aksjene i fiske-
foredlingsbedriften Martin E. Birknes Eft. Firda skal også bygge ny fabrikk.  
Firda-eier Ola Braanaas har planer for et nytt pakkeanlegg på Byrknesøy. 

Svingningene 
lokker industrien
LAKSEPRIS. Omsetningen 
på laksebørsen er fordoblet 
hittil i år. Det skyldes stigende 
kilopriser for laks.Fra 1. januar 
og til og med mandag hadde 
Fish Pool omsatt laks for et 
volum som tilsvarer nesten 
31.200 tonn. Det er mer enn 
en dobling av handelsvolumet 
i samme periode i fjor: Drøyt 
14.400 tonn. For å ta unna 
skal Fish Pool utvide staben 
med én person, fra fire til fem 
totalt. Før jul stilte mange 
laksekjøpere nede på konti-
nentet seg avventende til å 
inngå kontrakter. De trodde at 
prisen ville falle etter påske. 

- Signaler, blant annet fra 
flere analytikere, tydet på at 
det sto 15 prosent mer laks 
i sjøen, så mange avventet 
situasjonen, og mange ventet 
for lenge, sier markedssjef 
Birgitte Sørheim i Fish Pool til 
IntraFish. 

Fredag meldte IntraFish at 
prisen på laks som blir levert 
i inneværende uke, ligger på 
over 40 kroner kiloen. Nivået 
vil sannsynligvis holde seg 
for fisk som skal leveres 
neste uke. Det skyldes blant 
annet at mange slakterier 
bare driver tre av fem dager 
denne uka, på grunn av Kristi 
himmelfartsdag torsdag, 
kombinert med oval weekend. 
Sørheim rapporterer om en 
snittpris på 44 kroner, og 
enda bedre priser for den 
største fisken. Det begynner å 
bli lite stor fisk tilgjengelig. Et 
generasjonsskifte er på gang. 

Høye priser gjør at ikke 
mange inngår kontrakter for 
juni. Men Fish Pools estimat 
er rundt 35 kroner i snitt for 
tredje kvartal, 34 kroner for 
andre halvår og kroner 30,50 
for 2010. 

Den høyeste Fish Pool-
kontrakten inntil et par uker 
tilbake, var kroner 30,75 og 
stammet fra 2006. For et par 
uker siden ble det inngått en 
kontrakt for juni på over 34 
kroner. 

Sier ja til mer laks

Agnar Berg
Bodø

– Vi har mye å gå på når det 
gjelder fortsatt vekst i lakse-
produksjonen. Det bør være 
en jevn og forutsigbar vekst. 
Men jeg skjønner at på et el-
ler annet tidspunkt når vi et 
metningspunkt. 

Det er som Frps vekst. Vi 
kan ikke vokse inn i himme-
len, sier stortingsrepresentant 
Tord Lien (FrP) i Stortingets 
Energi- og miljøkomité.

Metningspunktet for 
lakseproduksjon
Lien sier at metningspunktet er 
mulig å forskyve. Men at det er 
mye opp til lakseoppdretterne 
selv hva de greier. 

Han mener at lakseoppdret-
terne har gjort en god jobb 
når det gjelder å få kontroll på 
rømming. Det gjør det mulig 
å ha et mentingspunkt som er 
høgere.

– Hvis lakseoppdretterne er 
i stand til å få kontroll med lak-
selus, gir det muligheter til en 
enorm vekst. Det er vanskelig å 
se hva som vil bli det neste som 
begrenser produksjonsveksten. 

Det kan være 
en blanding av 
økologiske og 
økonom iske 
hensyn: At en 
må begynne 
å bruke loka-
liteter som er 
dårlig egnet til 
lakseproduk-
sjon, sier Lien.

Ville ha pause
Det var lakseoppdretter Stei-
nar Olaisen i Nova Sea på Lo-
vund i Nordland som gikk ut i 
slutten av forrige uke å sa en 
etter årets tildelingsrunde med 
laksekonsesjoner var det lurt å 
ta en vekstpause på 4 - 6 år.

Grunnen til vekstpausen er at 
en må se om den produksjonen, 
som de nye laksekonsesjonene 
vil føre til, er bærekraftig. I 
bakhodet har Olaisen de store 
fiskehelseproblemene som 
blant annet er forårsaket av 
stor lakseproduksjon på et lite 
område i Chile.

Må tåle lakseveksten
Stortingsrepresentant Line 
Henriette Holten Hjemdal (KrF) 
i Energi- og miljøkomiteen, sier 
at lakseoppdrettsnæringen er 
kommet for å bli, men at den 
ikke kan vokse uhemmet.

– Vi mener at lakseoppdretts-
næringen må ta seg en vekst-
spause nå for å se om den har 
kontroll. Næringen har mange 
utfordringer som for eksempel 
rømming av oppdrettslaks, fis-
kehelse og negativ påvirkning 
på andre næringer. Derfor me-
ner jeg at det ikke bør deles ut 
nye konsesjoner neste år og 
en stund framover før vi ser 

som den veksten næringen vil 
få etter årets konsesjonsrunde 
er bærekraftig, sier Holten 
Hjemdal.

Forstår bekymringene
Stortingsrepresentant Ivar 

Kristiansen (H) mener at det 
må være en dynamisk vekst 
i lakseproduksjonen. Men at 
veksten kun må skje i områder 
som tåler det.

– Finnes det et metnings-
punkt for hvor mye laks det 
kan produseres?

– Det er vanskelig å si, men 
jeg skjønner godt de bekymrin-
ger Steinar Olaisen har når han 
henviser til det som har skjedd 
i Chile, sier Kristiansen.

Kristiansen mener at så lenge 
miljøet tåler mer lakseproduk-
sjon, så er det markedet som 
må bestemme hvor mye den 
skal være.

Ingen generell vekstpause
Gunnar Kvassheim (V) er leder 
av Energi- og miljøkomiteen.

Kvassheim sier at han ikke 
går inn for noen generell vekst-
pause. Men at lakseveksten 
skjer kun i områder som tåler 
det.

Regiondirektør for Fiskeri-
dirketoratet i Trøndelag, Alf Al-
brigtsen, sier at det er relevant 
å snakke om metningspunkter 

for lakseproduksjon og at det 
kan være vanskelig å finne et 
metningspunkt før det er for 
sent når produksjonen bare 
øker og øker.

Trønder-suksess
– I Trøndelag har vi gjort forsøk 
med å tillate midlertidig en stor 
produksjon på en lokalitet for 
å finne dette metningspunktet, 
sier Albrigtsen.

Albrigtsen sier videre at trøn-
derne har hatt suksess med sitt 
regime ved å plukke ut de beste 
av de beste lokalitetene for lak-
seproduksjon.

Det er 281 søkere på de 65 
lakse- og ørretkonsesjonene i 
årets tildelingsrunde. Fiskeri-
direktoratet har gått gjennom 
søknadene og sendt dem videre 
til fylkeskommunene til konsul-
tasjon før direktoratet tildeler 
konsesjonene.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

JA TIL MER LAKSEVEKST:  I Stortinget er det stort flertall for at det fortsatt skal være vekst i lakseproduksjonen i Norge. 
FOTO: DN

Fakta: laksevekst
Det tildeles i år 65 nye lakse-QQ

konsesjoner. I fiskeri- og kystmi-
nister Helga Pedersen havbruks-
politikk står det fast at det skal 
være årlige tildelingsrunder.

Noen lakseoppdrettere, andre QQ

sjømatinteresser og flere miljør-
ganisasjoner mener at det bør 
være en vekstpause for å se om 
miljøet tåler den økte laksepro-
duksjonen.

Helga Pedersen har god støtte QQ

fra Høyre, FrP og Venstre når hun 
sannsynligvis til høsten annonse-
rer en ny runde med laksekonse-
sjoner neste år.

Frp, Høyre og Venstre 
ønsker ingen vekstpause 
for å forsikre seg om 
at produksjon av opp-
drettslaks er bærekraf-
tig. KrF vil ha en pause.

z laksevekst

Alf 
Albrigtsen

Jeg skjønner at på  ”et eller annet tidspunkt 
når vi et metnings-
punkt
Stortingsrepresentant Tord Lien 
(Frp)

Vi kobler deg til fremtiden.....

www.imes.no

Stakkevollvn 31, 9010 Tromsø
Tlf 77 66 46 00 - imes@imes.no
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FHL liker det ikke
KONSESJONER: Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir Ove 
Ystmark, sier at FHL forventer at 
Fiskeridirektoratet kjører de en-
delige prosessene når det gjelder 
tildelingen konsesjonene.

Ystmark liker dårlig at fylkes-
kommunene kommer opp med 
egne tildelingskriterier.

– Så lenge rådene fra fylkes-
kommunen er innenfor fylkes-
kommunenes «mandat» i tilde-
lingsforskriften, er det greit for 
oss hvilke råd fylkeskommunene 
kommer med, sier Ystmark.

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 17. juni 2009
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HAVBRUK Lakselus: Hver vår undersøker Havforskningsinstituttet hvor mye lakselus 
som finnes i Hardangerfjorden når villaksen vandrer ut. I ble det funnet 
betydelig mindre enn for de to foregående årene.

Helga P. Regnet med bRåk

Agnar Berg
Bodø

– Det skulle bare mangle om det 
ikke ble debatt om konsesjone-
ne, sier fiskeri- og kystminister 
Helga Pedersen.

Stor takhøyde i Ap
Det er Nordland som får flest 
konsesjoner i 2009- runden. 
15 av de 60 geografiske 
 konsesjonene, konsesjoner som 
er knyttet til et konkret fylke, 
skal tildeles i Nordland.

Nordland fylkeskommune 
har på egen hånd laget sine 
egne tildelingskritererier og 
kommet med sitt råd om hvem 
som bør få konsesjonene.

Fiskeridirektoratets region-
kontor i Nordland skal ta den 
endelige avgjørelsen og det er 
ventet at regionkontoret kom-
mer med sin avgjørelse i løpet 
av neste uke.

Skuffelse
Det er i Nordland mildt sagt 
stor skuffelse blant de fleste 
lakseselskapene som ikke er 
fylkeskommunens kandidater. 
En fellesnevner blant disse er 
at de i henhold til Fiskeri- og 
kystdepartementets tildelings-
forskrift mener at de oppfyller 
kriteriene for å få konsesjoner, 
men at fylkeskommunen har 
rotet det til.

– Er du skuffet over at Arbei-
derparti-dominerte Nordland 

fylkeskommunen ikke har fulgt 
dine kriterier.

– Nei i Arbeiderpartiet er 
det stor takhøyde, sier Helga 
 Pedersen til Fiskeribladet-
Fiskaren.

Ikke overrasket
Pedersen sier at hun ikke er 
overrasket over alt bråket rundt 
konsesjonstildelingen.

– Vi ser at fylkeskommunene 
har valgt å løse konsesjonstilde-
lingen på ulike måter og at det 
har blitt mest bråk i Nordland, 
sier Pedersen.

– Hva har du lært av denne 
konsesjonsrunden, og er det 
aktuelt å kjøre et tilsvarende 
løp i 2010-runden?

– Det er for tidlig å si, vi skal 
først ha en oppsummering av 
denne runden, sier hun.

Pedersen sier at Fiskeri-
dirktoratet ikke på noen måte 
skal være bundet av fylkes-
kommunens råd hvis rådet 
ikke er i overensstemmelse 
med departementets tildelings-
forskrift.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24 IKKE OVERRASKET: Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sier at hun ikke er overrasket over alt bråket i forbindelse med konsesjonstildelingen, spesielt i Nordland. ARKIVFOTO

Fakta: tildelingen
Det skal til sammen tildeles  QQ

60 «geografiske» lakse- og 
ørretkonsesjoner i år og fem 
økologiske.

Nordland får 15 konsesjoner. QQ

I dette fylket har det vært mest 
bråk om konsesjonstildelingen.

Hovedgrunnen til uroen er at QQ

Nordland fylkeskommune har 
laget sine egne tildelingskriterier.

Fylkeskommunens åtte  QQ

tildelingskriterier er ikke i  
samsvar med kriteriene i  
tildelingsforskriften til Fiskeri-  
og kystdepartementet.

I Nordland er det full krig 
blant lakseoppdretterne 
etter fylkeskommunen 
har foreslått hvem som 
skal få konsesjonene. 
– Det må vi forvente, 
sier Helga Pedersen.

z konsesjoner Tildelingsforslag skaper stor uro i oppdrettsnæringa i nord

Vis ser at fylkeskommunen har valgt å løse  ”konsesjonstildelingen på ulike måter og at det  
har blitt mest bråk i Nordland
Helga Pedersen, Fiskeri- og kystminister

HAVBRUK Forskning: Høgskolen i Bodø starter nå et internasjonalt samarbeidspro-
sjekt hvor de vil ha fokus på oppdrett av berggylte. - Vi ser at interessen for 
leppefisk er økende, sier Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø.

LAKSEKRIG

Vegard Solslstten
Bergen
Oppdretter Inge Kristoffersen 
slakter Nordland Fylkeskom-
munes prioritering av nye 
konsesjoner. Han varsler alle-
rede anke om han ikke får ny 
konsesjon.

– Vi driver eget slakteri, men 
har for lite råstoff til å kunne ha 
helårsdrift. Det resulterer i at vi 
i om lag tre måneder i året ikke 
har drift ved slakteriet. Dermed 
klarer vi ikke å holde på folk. Vi 
lærer opp ungdommer bare for 
å se dem gå over til konkurren-
tene som kan tilby sysselsetting 
gjennom hele året, sier Inge 
Kristoffersen til IntraFish. 

Nådde ikke opp
Egil Kristoffersen & Sønner er 
en av søkerne til de nye lakse-
konsesjonene i Nordland. Sel-
skapet nådde imidlertid ikke 
opp da Nordland Fylkeskom-
mune foretok sin prioritering.
– I løpet av 5-8 år er vi nødt 
til å legge om produksjonen, 

men jeg er redd vi da må hente 
inn arbeidskraft fra utlandet. 
Da må vi heller legge opp til 
flere perioder av året der vi 
kjører lengre dager, for så å 
ha perioder uten aktivitet på 
slakteriet. Dette for å tiltrekke 
oss utenlands arbeidskraft. De 
vil gjerne jobber lange dager i 
en periode, for så å ta fri i til-
svarende periode. Det vil bli 
en produksjon som blir mer 
oppstykket, forklarer Kristof-
fersen. 

Får støtte
Kritiskerne får 
støtte fra FHL, 
som mener 
fylkeskommu-
nenes rolle i 
tildeling av nye 
konsesjoner 
gir grunn til 
bekymring.

Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir 
Ove Ystmark, understreker at 
FHL ikke har noen formening 
om valgene. 

– Vi er opptatt av prosessen, 
og at tildelingen skjer i forhold 
til de fastlagte kriteriene, sier 
Ystmark til IntraFish. 

Han sier FHL kommer til å 
følge nøye med. 

– Det er med undring vi ser at 
en i Nordland lager egne tilde-
lingskriterier, sier Ystmark. 

Skuffer mange
Nordland fylkeskommunes 
«egne» regler skuffer mange 

mindre oppdrettere i fylket. 
Tildelingen av konsesjoner til 
store aktører faller på stein-
grunn.

– Det finnes mange små ak-
tører som rett og slett er forbi-
gått, dette er ikke i tråd med 
de politiske intensjonene for 
tildelingen, sier Kristin Sæther, 
fagsjef oppdrett i NSL.

– Selskap med mer enn 19 
konsesjoner burde ikke få 
noen ny konsesjon i denne 
omgangen. Så lenge det finnes 
mange små aktører som ikke 
har fått prioritet, mener vi noe 
er gjort feil i prioriteringen, sier 
Sæther.

Føles som en lottogevinst
Marius Mindor Eikremsvik i 
Glomset føler at han har vunnet 
i lotto - selv om innsatsen er åtte 
millioner kroner. 

– Nå kan vi endelig doble pro-
duksjonen.Oppdrettsveteranen 
har vært fraskåret å søke om 
nye konsesjoner helt til i fjor da 
verneområdet rundt Glomset 
ble opphevet.  – Derfor var tu-
ren endelig kommet til oss.

vegard.solsletten@intrafish.com
Telefon: 55 30 22 33 FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Tildelingen av nye 
oppdrettskonsesjoner i 
Nordland skaper store 
bølger. Fylkets egne 
kriterier fører til stor 
frustrasjon blant en 
rekke næringsaktører i 

z konsesjoner

Geir Ove 
Ystmark

Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland 
lager egne tildelingskri-
terier
Geir Ove Ystmark FHL

mer energi, 
mindre utslipp.

med teknologi er 
begge deler mulig.
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Biomasse: Til og med mai er det satt ut fire prosent flere smolt i sjøen enn 
i de fem første månedene i fjor. Den totale biomassen i sjøen var samtidig ved 
utgangen av mai, ti prosent over fjoråret.

Torskepris: Prisen på eksportert, oppdrettstorsk falt for fjerde uke på rad 
i forrige uke, viser tall fra SSB/EFF. Den har falt ca 8 kroner på vel en måned. 
Men volumene er i god vekst.

KONTROLL. Fiskeridirektoratet 
hadde flere ting å sette finge-
ren på etter å ha undersøkt 
nærmere 70 oppdrettsanlegg i 
Nordland.- I forhold til intern-
kontroll og dokumentasjon så 
ser vi at det er en vei å gå, sier 
Håvard Dekkerhus, fungerende 
regiondirektør i Fiskeridirek-
toratet Region Nordland, til 
NRK Nordland.I to uker har 

fiskeridirektoratet kontrollert 
oppdrettsanlegg for både fisk 
og skjell fra Ballangen i nord 
til Bindal i sør - nærmere sytti 
lokaliteter alt i alt. I helgen var 
kontrollørene ferdige. Stort sett 
var de fornøyde, men det er 
rom for forbedringer.

- Oppdretterne en jobb å 
gjøre i tida framover, sier Dek-
kerhus.

Mange sluntrer unna internkontrollen

eieRsKifTe: Eierne av Jøkel-
fjord Laks AS i Troms er usikker 
på hvordan eiersituasjonen vil 
bli i framtiden. Nå står nemlig 
den andre av de tre gründerne 
på trappen til pensjonist-
tilværelsen. Arnold Solunn 
(70) har fra før pensjonert 
seg. Nå har Arvid Hansen (62) 
søkt pensjon. Dermed er det 
uvisst hvordan det framtidige 

eierskapet i selskapet vil bli. - Vi 
diskuterer jo selvsagt hva vi 
skal gjøre, om vi skal gjennom-
føre generasjonsskifte eller 
om vi skal selge oss ut. Vi åpen 
for flere løsninger, sier Arvid 
Hansen. Komplett selskap 
Jøkelfjord Laks er et komplett 
oppdrettsselskap som har seks 
konsesjoner, to smoltanlegg og 
eget slakteri. 

Jøkelfjord åpen for eierskifte

LUs: Mattilsynet har endret 
oppfatning blant annet i 
forhold til tiltaksgrensen for 
lusebehandling. Nå går det 
mot ny høringsrunde. Innspill 
i forbindelse med høringen av 
forskrift om bekjempelse av lus 
i akvakulturanlegg har gjort sitt 
til at Fiskeri og kystdeparte-
mentet nylig fikk mer enn bare 
tilsynets utkast til ny forskrift. 

Ber om lusehøring
sYKDOM: Mattilsynet har mis-
tanke om at to nye lokaliteter i 
Midt-Troms er ILA-smittet. Der-
med er seks anlegg båndlagt 
så langt i sommer. Seksjonssjef 
Tor Larsen ved Mattilsynet sier 
samtlige anlegg ligger innenfor 
den bekjempelsessonen som 
ble opprettet i fjor. Derfor er det 
foreløpig ikke slått full sykdom-
salarm. 

Flere Ila-tilfeller

fÔR: Forskere fra Nofima 
mener at andelen fiskemel i 
fôret kan reduseres be-
traktelig. – Ofte fokuserer 
man for ensidig på vekst 
og fôrutnyttelse, sier Rune 
Stigum Olsen i Salmobreed 
til nettstedet kyst.no

FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Fakta: kONSESJONER
Det skal i år tildeles 65 lakse QQ

og ørretkonsesjoner. 60 av disse 
er fordelt fylkesvis. Fem er så-
kalte økologiske og har ingen 
fylkesbinding.

Til sammen har det kommet QQ

inn 281 søknader på de 65 konse-
sjonene.

De aktuelle fylkeskommu-QQ

nene har konsesjonsakene til 
behandling. Fylkeskommunene 
skal komme med råd til Fiskeri-
direktoratet om hvem som bør få 
konsesjonenene.

Det er imidlertid fiskeridirek-QQ

toratets regionkontor som skal 
avgjøre søknadene.

Fakta: DISSE FÅR
Finnmark: Altafjord Laks (2), QQ

AS Tri (2) og Villa Arctic (3) 
Troms: Sjurelv Fiskeoppdrett QQ

AS (1), Kleiva Fiskefarm AS (1), 
Nord-Senja Fiskeindustri AS (1), 
Flakstadvåg Laks AS (1), Jøkel-
fjord Laks AS (1), Arnøy Laks 
AS (1), Sørrollnesfisk AS (1) og  
Wilsgård Fiskeoppdrett AS (1)

Møre og Romsdal: Rauma QQ

Misund (1), Marius Ekremsvik (1), 
Norsk Sjømat (1), Aqua Farms 
Vartdal (1) og Atlantos (1)

Sogn og Fjordane: Osland QQ

Havbruk (1), Sandnes Fiskeopp-
drett (1), Landøy Fiskeoppdrett 
(1), Karma Havbruk (1) og Firda 
Sjøfarmer (1)

Hordaland: Fjord Drift AS (1), QQ

Hennco Laks AS (1), Langøylaks 
AS (1), Telavåg Fiskeoppdrett 
AS (1) og Troland Fiskeoppdrett 
AS (1)

De fylkene som ikke er klare er 
Nordland, Nord-Trøndelag og 
Sør-Trøndelag. I tillegg er fem 
økologiske konsesjonene ennå 
ikke utdelt.

Ansetter ny 
finansdirektør 
OPPDRETT: Lighthouse Caledo-
nia ASA melder at de har ansatt 
Rob Wilson som ny finansdirek-
tør i selskapet. – Mr Rob Wilson 
er ansatt som finansdirektør 
(CFO) i Lighthouse. Caledonia 
ASA.  Han vil bli en del av admi-
nistrasjonsledelsen i selskapet 
og tiltrer umiddelbart, skriver 
selskapet i en melding.

– Codfarmers ASA har dessu-
ten besluttet å gjennomføre en 
aksjeemisjon rettet mot norske 
og internasjonale profesjonelle 
investorer i perioden 25. juni 
til 08.00 den 26. juni 2009. 
Tegningsperioden kan utvides og 
stenges tidligere. Det totale pro-
venyet fra emisjonen er ventet å 
være mellom NOK 30 millioner 
og NOK 50 millioner. 

Minimum tegnings- og tilde-
lingsbeløp i kapitalforhøyelsen er 
et beløp i NOK tilsvarende Euro 
50 000. I sammenheng med 
emisjonen, vil Selskapet også 
restrukturere Selskapets utestå-
ende konvertible lån gjennom et 
endringstilbud til obligasjonsei-
erne. 

Tilbudet til obligasjonseierne 
vil bestå av en gjeldsreduksjon 
på NOK 50 millioner gjennom 
konvertering av obligasjoner til 
aksjer i selskapet. 
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kan bli stortingssak
Hvis det blir mye bråk ut 
av årets tildelingsrunde for 
laksekonsesjoner, kan saken 
havne i Stortinget til høsten, 
sier stortingsrepresentant 
Torbjørn Hansen (H). Hansen 
sitter i Stortingets nærings-
komité.  
 – Hvem som får konse-
sjonene og hvem som ikke 
får, er en alvorlig sak med 
betydelige økonomiske 
konsekvenser. Hvis det er 
slik at noen føler seg forbigått 
eller at det  avdekkes kritikk-
verdig forhold ved tildelingen, 

er det naturlig for oss å få 
Fiskeri- og kystministeren til 
å redegjøre for prosessen.  
Dette kan også være en sak 
for Stortingets kontroll-
komité, men det er en opp-
følging av statsrådens rede-
gjørelse, sier Hansen. 
 Hansen sier når den 
rødgrønne regjeringen legger 
opp til en «skjønnhetskonkur-
ranse» i konsesjonstildelin-
gen, er det naturlig at det blir 
en dårlig prosess.

– Oppdretterne vil forholde 
seg til de rammene som er 

gitt av regjeringen og bruke 
alle midler til å sikre seg 
 konsesjonene samt å klage  
på at de ikke fikk. Dette er 
noe vi har advart mot, sier 
Hansen.

Høyre ønsker egentlig å 
 avvikle konsesjonssystemet 
slik det praktiseres i dag.  
Men gitt at partiet må 
 forholde seg til dagen system, 
ville Høyre ved konsesjons-
tildelinger hatt et minimums-
krav og så loddtrekking blant 
oppdretterne som oppfyller 
kravene.

12 onsdag 1. juli 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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sjømat: I løpet av det siste 
året har flere enn 1.000 bar-
nehageansatte lært hvordan 
og hvorfor de skal sette mer 
sjømat på menyen.Etter et 
vellykket forsøk i tre pilotfylker, 
ble «Fiskesprell» et nasjonalt 
folkehelseprosjekt i fjor høst. 
Siden den gang har flere enn 
1.000 ansatte i til sammen 
600 barnehager vært på kurs. 

Her har de både fått teoretisk 
påfyll om fiskens plass i barnas 
kosthold og praktiske øvelser 
som gjør det enklere å sette 
mer sjømat på matbordet i 
barnehagenk.- Dette prosjektet 
har blitt et suksess fordi de 
ansatte i barnehagene ikke 
bare har fått teoriundervisning, 
men praktisk opplæring i nye 
matretter. Når de har gjort det 

Mer sjømat i barnehagene

PRODUKsjON: Grytåga 
Settefisk AS planlegger en 
produksjon på 6,6 millioner 
smolt neste år. – Så langt har 
alt stemt, derfor tar vi høyde 
for å øke kvantumet, sier daglig 
leder Stig Rustan Lindqvist.

I mai leverte Grytåga Set-
tefisk – som har produksjonslo-
kalene tre mil nord for Mosjøen 
– sin første produksjon. Den 
gikk til Laksefjord i Finnmark – 
og fikk toppkarakter. - Vi føler 
derfor alt har klaffet siden vårt 
første rogninlegg i januar i 
fjor, sier Lindqvist til IntraFish. 
Smoltanlegget er flunke nytt og 
har den nyeste teknologien på 
markedet for smoltproduksjon. 
Samtidig produserer de i store 
kar som rommer 500.000 fisk. 

- Det gjør at Grytåga er litt 
spesielt i forhold til tradisjonel-

le smoltanlegg, sier Lindqvist. 
Selv er han meget godt 

fornøyd med de teknologiske 
løsningene i anlegget, og sier at 
det var en sterkt medvirkende 
faktor til at han takke ja til job-
ben som daglig leder. Lindqvist 
kommer fra Gøteborg – hvor 
han har jobbet med ørret siden 
1997. 

I år skal selskapet produ-
sere mellom 4- og 4,5 millioner 
smolt – som selges som 0- og 
1-åringer. All salg skjer til nord-
norske oppdrettsanlegg. 

Anlegget er til gjengjeld 
dimensjonert for en produksjon 
på 8 millioner, men de vil trappe 
opp produksjonen gradvis til de 
når denne grensen. 

- Derfor tar vi sikte på en 
produksjon på 6,6 millioner 
smolt neste år. 

Skal produsere 6,6 millioner smolt 

EmIsjON: Codfarmers melder 
fredag at de har gjennomført 
den rettede emisjonen og at 10 
millioner aksjer til kurs 4 kroner 
er plassert hos eksisterende 
aksjeeiere og nye investorer.
Bruttoproveny i emisjonen er 
dermed 40 millioner kroner.
Selskapet vil også gjennomføre 
en tegningsrettsemisjon av 
opptil 2 millioner nye aksjer. 

Tegningskursen i tegningsrett-
semisjonen vil også være 4 kro-
ner. Selskapets aksjonærer per 
25. juni 2009 vil ha ikke-omset-
telige retter til å tegne aksjer 
basert på sin aksjebeholdning 
per den datoen. Investorer som 
ble tildelt aksjer i den rettede 
emisjonen vil ikke ha rett til å 
tegne aksjer i tegningsrettse-
misjonen.

Fulltegnet emisjon i Codfarmers

RømmING: Det er mistanke 
om at torsk kan har rømt frå et 
oppdrettsanlegg ved Bjoa i Vin-
dafjord kommune i Rogaland.
Det er fra Vest Marine AS sitt 
oppdrettsanlegg ved Bjoa at 
oppdrettstorsk kan ha rømt.- Vi 
har meldt fra at det er mistanke 
om at fisk kan ha rømt på grunn 
av at det er observert hull. Noe 
tall på rømt fisk har vi ikke. Vi vil 
sende dykkere ned i neste uke 
for å undersøke, sier Thomas 
Alvseike ved Vest Marine AS.

Frykter rømt torsk
EIERsKaP: Codfarmers ASA 
har inngått avtale med enkelte 
aksjeeiere i NAP Marine AS om 
kjøp av minimum 51 prosent av 
aksjene i NAP Marine. 

– Avtalen inkluderer et tilbud 
til øvrige aksjonærer i NAP 
Marine å delta i transaksjonen 
på like vilkår. Fristen for dette 
tilbudet løper frem til 9. juli 
2009. Forventet gjennomføring 
av transaksjonen er 3. august 
2009, heter det i en børsmel-
ding.

Kjøper Nap Marine

øKOLaKs: I løpet av høsten 
øker Villa Organic sitt 
økolaks volum med 2000 
tonn. Dermed vil selskapet 
få tydelige svar på hvor klar 
makredet er for denne type 
økomerket laks, skriver 

sKjELL: Mattilsynet har 
påvist algegiften PSB i skjell 
i Midt-Troms, og advarer nå 
folk mot å spise selvpluk-
kede skjell fra området. PSB 
kommer fra Alexandrium og 
er en av de farligste blåskjell-
giftene som finnes. 

Sykdom: Et program for å hjelpe firma som er blitt rammet av ILA, settes 
nå opp på Shetland. Leder av oppdretterforeningen på øyen, David Sandison, 
sier han håper det vil utløse ytterligere erstatningsordninger.

Sykdom: Mattilsynet har mottatt et oppdrag fra Fiskeri- og kystdepar-
tementet om å utarbeide et nasjonalt overvåkningsprogram for stamfisk. 
Risikovurdering av vertikal smitteoverføring er en del av programmet. 

Helga P. Regnet med bRåk

IKKE OVERRASKET: Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sier at hun ikke er overrasket over alt bråket i forbindelse med konsesjonstildelingen, spesielt i Nordland. ARKIVFOTO

z konsesjoner Tildelingsforslag skaper stor uro i oppdrettsnæringa i nord

kan bli stortingssak

Trenger ikke 
fylkeskommunen
LODD: Stortingsrepresentant 
Øyvind Korsberg (FrP), mener at 
fylkeskommunene burde holde 
fingrene av fatet når det gjelder 
å komme med råd om hvem som 
lakse- og ørretkonsesjonene.

Korsberg sitter i Stortingets 
næringskomité.

– Lakeoppdretterne har nok å 
forholde seg til om ikke fylkes-
kommunen skal blande seg inn i 
hvem som skal få konsesjoner i 
denne runden, sier han.

Korberg mener som Høyre at 
tildelingen av laksekonsesjoner 
burde skje ved loddtrekking.

– Det må stilles veterinære 
krav. De som oppfyller kravene 
kan så være med i loddtrekkin-
gen, sier Korsberg.

Med egen politikk
Fylkesråd for næring i Nord-
land, Arve Knutsen (KrF), 
tror at Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland sin 
avgjørelse i konsesjonssaken 
vil være i overensstemmelse 
med minst 12 av de selska-
pene fylkeskommunen har 
foreslått.
– Har Nordland fylkeskom-
mune sin egen havbrukspoli-
tikk uavhengig av den nasjo-

nale når fylkeskommunen 
lager egne tildelingskriterier?
– Det er litt farlig å svare ja 
på det spørsmålet. Men vi har 
ønsket å sette en standard for 
hvordan konsesjonene skal 
fordelses, sier Knutsen.
Knutsen sier at det ikke er 
rart det har blitt bråk om 
konsesjonene når det er langt 
flere søknader enn konsesjo-
ner å tildele.

Skuffet over 
fylkespolitikerne
KONSESJONER: Familiebedrif-
ten Lofoten Sjøprodukter på 
Vestvågøy i Lofoten er skuffet 
over at Nordland fylkeskommune 
ikke foreslår at selskapet skal få 
én ny konsesjon, som selskapet 
har søkt om.

– Det er veldig rart at ikke vårt 
selskap er foreslått. Med to kon-
sesjoner faller vi inn i kjernegrup-
pen som Helga Pedersen ønsker 
å prioritere; Små og mellomstore 
bedrifter. Vi oppfyller også det 
andre hovedkriteriet med verdi-
skaping siden vi har eget slakteri 
og kan drive med videreforedling. 
I tillegg driver vi med mottak 
av hvitfisk, sier Britt Mosseng i 
Lofoten Sjøprodukter.

Britt Mosseng er skuffet over 
fylkespolitikerne som hun mener 
ikke har forholdt seg til tildelings-
forskriften. Hun mener at to gode 
eksempler på det er at fylkes-
kommunen ønsker at «laksegi-
gantene» Nova Sea og Nordlaks 
skal få én konsesjon hver.

Ole Vegard Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter startet Moskenes 
Fiskeoppdrett med henblikk på 
å få tilgang på noen av konsesjo-
nene i denne tildelingsrunden. 
Fylkeskommunen har ikke tilrådd 
konsesjonstildeling til det nye 
selskapet.

Brev til direktoratet
KONSESJONER: Tokonsesjons-
bedriften Seløy Sjøfarm på 
Helgeland hadde søkt om to nye 
konsesjoner, men Nordland fyl-
keskommunen har ikke anbefalt 
at Seløy Sjøfarm får nye konse-
sjoner.Seløy Sjøfarm sendte i for-
rige uke brev til Fiskeridirektora-
tets regionkontor i Nordland der 
bedriften påpeker at direktoratet 
må se bort fra fylkeskommunens 
råd der rådene er i strid med 
tildelingsforskriften.

I brevet fra Seløy Sjøfarm står 
det:«Bedriften har håp om at 
Fiskeridirektoratet tar innspillene 
med seg og foretar en objektiv 
vurdering av søknadene der gjel-
dende forskrift blir tatt til følge 
og fylkeskommunens anbefaling 
vil være gjeldende bare i de tilfel-
ler der anbefalingene er i tråd 
med forskriften.»

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 1. juli 2009
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K
ongekrabben gjorde 
ikkje den same tab-
ben då den dukka 
opp i den delen av 
landet der knapt nok 

nokon spelar golf, og heller 
ikkje tennis. I alle fall ikkje 
for 20-30 år sidan då inva-
sjonen frå Russland starta, 
og den ubedne gjesten var 
etablert med millionar av 
artsfrendar i Aust-Finnmark 
før nokon var klar over kva 
slags miljøproblem landet 
vårt hadde fått i fanget.

Om dei 12-14 brunsleipe 
signalkrepsane av tvilsomt 
svensk opphav ville invadert  
landet i fred og ro, burde 
dei  valt ein annan stad enn 
golfanlegget på den ur-
bane idyllen Ostøya innerst 
i Oslofjorden. For der møtte 
dei norsk miljømakt i all 
sin velde. Ein djupt sjokkert 
og harm miljøvernminister 
Erik Solheim i spissen for 
miljøvernbyråkratar med 
regionalt ansvar for det indre 
Østlandet.  Forskarane slo 
alarm om ny og større risiko 

for krepsepest, og Dagsre-
vyen tok fram  stortromma, 
formidla sorgreaksjonane på 
golfbanen og gjorde kry-
pande, ubedde gjestar til ei 
nasjonal sak som krev rask 
reaksjon.

Og kampen mot dei nye 

udyra er i full gang. Rundt 
dammane på golfbana har 
fagfolk frå Fylkesmannen 
i  Akershus starta krepse-
fangst. Alt tyder på at saka vil 
bli anmeldt og at politiet må 
starte jobben for å finne ut 
kven som har frakta sig-
nalkreps over grensa. For å 
stoppe ei aukande innvand-
ring gjennom ferskvatn frå 
Sverige  til Norge  er Mattil-
synet under hardt press for å 
stenge kanalen ved Ørje.

At saka er alvorleg er det 
ingen tvil om. Signalkrepsen 
er ein art som ikkje høyrer 
heime i europeiske vassdrag. 
Den kjem frå USA og vart 

utsett i Sverige på 1960-talet. 
Der har den fortrengt dei 
lokale stammane i svenske 
vassdrag. I tillegg er den også 
ein farleg bærar av sjukdom-
men krepsepest som har blitt 
eit trugsmål også mot edel-
krepsen i norske vassdrag. 
Fire vassdrag på Austlandet 
har dei siste åra hatt utbrot 
av pest, og signalkrepsen er 
sterkt mistenkt for å være 
smittebærar. Minst to gonger 
før er den teken på fersk 
gjerning i Norge. No ser det 
heldigvis ut til at den tredje 
gongen vart ein for mykje.

Ingen, med eller utan ei 
golfbane i nærleiken, ynskjer 
Erik Solheim og co anna enn 
lukke til i kampen for å ut-
rydde signalkrepsen i Norge. 
Men mobiliseringa på Ostøya 
står i skrikande kontrast 
til mange og vonde år med 
norsk avmakt då kongekrab-
ben invaderte Aust-Finnmark 
og raserte fjordfisket.

Signalkreps og konge-
krabbe berre to av mange 
nye, introduserte arter som 
trugar miljøet – ikkje minst 
i ferskvatn og sjø. Mange 
andre er på veg, og vil skape 
nye store problem for norske 
miljøstyresmakter i åra som 
kjem. Med skrekkscenene frå 
Ostøya på netthinna,  er det 
all grunn til å be Vårherre om 
at slike framtidige invasjonar 
må starte på ein golfbane i 
indre del av Oslofjorden. 

gunnar.grytås@fbfi.no
Telefon 77 66 56 93

De gjorde  ”krypande, 
ubedde 
gjester til ei 
nasjonal sak 

GOLFØY: Med skrekkscenene frå Ostøya på netthinna,  er det all grunn til å be Vårherre om at 
slike framtidige invasjonar må starte på ein golfbane i indre del av Oslofjorden. 
ARKIVFOTO: ANITA ARNTZEN

Korleis skal ein framand, introdusert dyreart – og  eit framtidig miljø-
problem – slå rot og overleve som best i Norge?  I alle fall ikkje ved å 
vise seg offentleg på ei golfbane i Bærum.

Golf, kreps og krabbe

GUNNAR GRYTÅS

z kommeNTAR

Fylkene er i ferd med å offentliggjøre hvem 
som bør få de nye laksekonsesjonene som 
skal tildels i år. Slikt må skape missnøye og 

er politisk belastende.
Høyest bølger er det i Nordland, der fylkes-

tinget har laget sine egne kriterier for tildeling. 
Mens Fiskeridepartementet har vektlagt små 
oppdrettsselskaper, videreforedling og miljø og 
helse, har fylkestinget satt som viktigste krite-
rium at en ny konsesjon skal bidra til å styrke 
kompetanse og arbeidsplasser. Fylkeskommu-
nen har også lagt listen for små selskaper godt 
over 19 konsesjoner, som var Fiskerideparte-
mentets øvre grense for hvor mange konsesjo-
ner et selskap som får ny konsesjon bør ha. 

Slik blir det bråk av, og i Nordland strømmer 
protestene inn både fra små oppdrettere og 
regioner som føler seg forbigått. Der fiskeri- og 
kystminister Helga Pedersen ville satse på 
styrking av de mindre oppdrettsselskapene, har 
fiskeriministerens partifeller i Nordland valgt å 
ville gi flere av de mellomstore og større selska-
pene i fylket flere konsesjoner. 

Nå er det Fiskeridirektoratets regionkontor i 
Nordland som skal foreta den endelige tildelin-

gen i neste uke, 
men rådene fra 
fylkeskommunen 
gir en peikepinn 
på hvordan de vil 
håndtere slike 
saker i framtida. 
Fra neste år vil 
fylkeskommunen, 
og ikke Fiskeridi-

rektoratet, tildele konsesjonene. 
Det som nå skjer i Nordland gir et varsel om at 

framtidige tildelinger vil bli politiske hestehand-
ler for å sikre fylkespolitikerne sine regioner og 
sine lokale næringsaktørene der, den godbiten 
en ny laksekonsesjon er. Det vil komme påstan-
der om favorisering av partikolleger som sitter 
sentralt både i fylkespolitikken og partiene, noe 
havbruksnæringa, som andre næringer, kan 
klare seg godt foruten. 

Fiskeriministeren får allerede kritikk for 
måten årets tildelingsrunde er lagt opp, med 
først en politisk runde, så en runde i fagetaten. 
Fiskeridirektoratet bør, etter vårt syn, ikke følge 
Nordland fylkeskommunes tilråding til  punkt 
og prikke. Det bør ikke gis konsesjoner til sel-
skaper som har flere enn 19 konsesjoner fra før. 
Her bør kriteriene følges slik de  er utformet.

Uansett vil det skape debatt. I en sak som 
burde ha vært en vinnersak i en valgkamp, kan 
det nå dreie seg om politisk hestehandel og for-
fordeling. Kriteriene for tildelingen bør bli mer 
nøytrale. Det er et rom for flere konsesjoner, 
men det bør bli slutt på å bruke laksekonsesjo-
ner som politisk agn i en valgkamp. 

Subsidier
EUs makrellstørjefiskere mottok 17 millioner 

euro i subsidier fra 1994 til 2006.
Nesten nok til å utrydde den helt.

Ikke til alle

Konsesjoner 
kan komme til 
å bli politiske 
hestehandler

2 MENINGER onsdag 1. juli 2009 FISKERIBLADETFISKAREN

En uavhengig avis for Kyst-Norge

Sjefredaktør: 
Nils Torsvik
Deskleder: 
Øystein Hage

Nyhetsredaktør
Geir Bjørn Nilsen

fiskeribladetfiskaren.no    fbfi.no
FiskeribladetFiskaren arbeider etter Vær varsomplakatens regler for god presseskikk. Mener noen seg rammet av urett messig 
omtale, oppfordres disse til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens faglige utvalg behandler klager mot pressen i presseetiske 
spørsmål.  Adressen til PFU er: Prinsens gate 2, pb. 48, Sentrum, 0101 Oslo. Tlf: 22415680, faks: 22411980.
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HAVBRUK Eierskap: Eierne av Jøkelfjord Laks AS i Troms er usikker på hvordan 
eiersituasjonen vil bli i framtiden. Nå blir nemlig den andre av de tre gründerne 
pensjonist. Dermed er det framtidige eierskapet uvisst, skriver IntraFish.

Snudde opp ned på listen

Øystein Hage
Bergen

 – Vi har lagt til grunn at  effekten 
av tillatelsene må komme i 
lokal miljøene i fylket til gode, 
sier regiondirektør i  region 
Nordland Janne  Andersen i en 
kommentar til avgjørelsen som 
ble kjent i går. 

Mindre aktører
– Ved tilde
lingen har 
k r i t e r i e n e 
«mindre aktør 
som samtidig 
 legger best 
mulig til rette 
for økt bear
beiding i kyst
distrikt» vært 
avgjørende for hvem som skulle 
få tilsagn om tillatelse. Listen 
viser de 15 søkerne som ut fra 
søknaden oppfyller hoved
kriteriene best, sier region
direktør i region Nordland, 
Janne Andersen. 

Inge Kristoffersen ved Egil 
Kristoffersen & Sønner As 
er svært fornøyd med at de 
nå  plutselig er inne på listen 
igjen over hvem som skal få 
 konsesjon. 

Bedriften hadde i utgangs
punktet søkt om to nye 
 konsesjoner, men fylkeskom
munen hadde gitt dem null.

Kristoffersen har tidligere 
vært svært kritisk til fylkes
kommunenes håndtering av 
saken.

Stor forskjell
– Å få en kontra null utgjør 
en svært stor forskjell, under
streker Kristoffersen.

– Dette er viktig både for oss 
og Bø kommune. En ekstra 
 konsesjon kan være med på å 
sikre helårig drift på  slakteriet. 
Det er i dag 1718 personer 

 ansatt der. To konsesjoner 
hadde vært enda bedre, men 
vi må si oss fornøyd. Også for 
Bø som har mistet mange slike 
arbeidsplasser er dette viktig, 
fortsetter han.

– Er du overrasket over 
at direktoratet har endret 
på til delingen fra fylkes
kommunen?

– På ingen måte. Det virker 
som om denne listen sam svarer 
langt bedre med kriteriene 
som opprinnelig ble gitt. Men 
man aldri vite hva som kan 
skje når det først foreligger en 
 innstilling. Jeg fryktet derfor 

det verste, sier Kristoffersen 
videre. 

FHL fornøyd
GeirOve Ystmark er svært 
 fornøyd med at Fiskeri di
rektoratet har satt innstillingen 
til Nordlands fylkeskommune 
til side. 

Han vil ikke kommentere de 
enkelte valgene, men mener 

det er på sin plass at en slik 
tildeling gis på bakgrunn av 
kritieriene som er gitt.

– Vi kan ikke ha det slik at 
det blir ulik praksis fra fylke 
til fylke. Denne saken viser 
dessuten at vi er nødt til å gå 
gjennom praksisen på slike 
tildelingssaker på nytt. Ved en 
ny tildelingen mener jeg vi må 
se på både flere konsesjoner 
og MTBøkning samatidig, slik 
at flere kan få del i en tildeling, 
legger han til.

– Det er viktig at alle fylker 
følger de kriteriene som gis. Slik 
det er blitt gjort i Nordland nå 
så kan denne prosessen skape 
stor usikkkerhet, frustrasjon og 
irritasjon. De som opprinnelig 
var på listen vil jo selvfølgelig 
bli skuffet. Det burde ikke vært 
nødvendig.

oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

FORNØYD: Inge Kristoffersen ved Egil Kristoffersen & Sønner AS er svært fornøyd med at de har fått en ny konsesjon. Nå har 
Fiskeridirektoratet snudd opp ned på listen fra Nordland, noe som vil sikre arbeiderene ved bedriften. ILL.FOTO:  LARS A. OMA

Fakta: NORDLaND
Disse selskapene vant frem QQ

både hos fylkeskommunen og 
direktoratet:  Ballangen Sjøfarm, 
Kvarøy Fiskeoppdrett, Lofoten 
Aqua, Pundslett Laks, Salmus 
Akva (2 konsesjoner), VegaLaks 
og Vik Fiskeoppdrett

Disse selskapene ville QQ

 fylkeskommunen prioritere,  
men de har ikke kommet 
 gjennom nåløyet hos fiskeridi-
rektoratet: Edelfarm/ Wenberg 
Fiskeoppdrett, Nordlaks 
 Oppdrett, JM Laks, Kobbvåglaks, 
Mortenlaks, Selsøyvik Havbruk 
og Nova Sea

Fiskeridirektoratet tildelte QQ

heller en konsesjon til hvert av 
disse selskapene i den endelige 
tildelingen: 

Tomma Laks, Musken Laks, QQ

Eidsfjord Sjøfarm, Øyfisk, 
 Lofoten Sjøprodukter, Egil 
 Kristoffersen & Sønner og Gifas

Fiskeridirektoratet har 
snudd opp ned på listen 
over hvem som skal 
få laksekonsesjoner i 
Nordland.

z konsesjoner

Janne 
Andersen

Å få en konsesjon  ”kontra null utgjør en 
svært stor forskjell.
Inge Kristoffersen,  
Egil Kristoffersen & Sønner AS

HAVBRUK Forskning: Høgskolen i Bodø starter nå et internasjonalt samarbeidspro-
sjekt hvor de vil ha fokus på oppdrett av berggylte. - Vi ser at interessen for 
leppefisk er økende, sier Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø.

LAKSEKRIG

Vegard Solslstten
Bergen
Oppdretter Inge Kristoffersen 
slakter Nordland Fylkeskom-
munes prioritering av nye 
konsesjoner. Han varsler alle-
rede anke om han ikke får ny 
konsesjon.

– Vi driver eget slakteri, men 
har for lite råstoff til å kunne ha 
helårsdrift. Det resulterer i at vi 
i om lag tre måneder i året ikke 
har drift ved slakteriet. Dermed 
klarer vi ikke å holde på folk. Vi 
lærer opp ungdommer bare for 
å se dem gå over til konkurren-
tene som kan tilby sysselsetting 
gjennom hele året, sier Inge 
Kristoffersen til IntraFish. 

Nådde ikke opp
Egil Kristoffersen & Sønner er 
en av søkerne til de nye lakse-
konsesjonene i Nordland. Sel-
skapet nådde imidlertid ikke 
opp da Nordland Fylkeskom-
mune foretok sin prioritering.
– I løpet av 5-8 år er vi nødt 
til å legge om produksjonen, 

men jeg er redd vi da må hente 
inn arbeidskraft fra utlandet. 
Da må vi heller legge opp til 
flere perioder av året der vi 
kjører lengre dager, for så å 
ha perioder uten aktivitet på 
slakteriet. Dette for å tiltrekke 
oss utenlands arbeidskraft. De 
vil gjerne jobber lange dager i 
en periode, for så å ta fri i til-
svarende periode. Det vil bli 
en produksjon som blir mer 
oppstykket, forklarer Kristof-
fersen. 

Får støtte
Kritiskerne får 
støtte fra FHL, 
som mener 
fylkeskommu-
nenes rolle i 
tildeling av nye 
konsesjoner 
gir grunn til 
bekymring.

Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir 
Ove Ystmark, understreker at 
FHL ikke har noen formening 
om valgene. 

– Vi er opptatt av prosessen, 
og at tildelingen skjer i forhold 
til de fastlagte kriteriene, sier 
Ystmark til IntraFish. 

Han sier FHL kommer til å 
følge nøye med. 

– Det er med undring vi ser at 
en i Nordland lager egne tilde-
lingskriterier, sier Ystmark. 

Skuffer mange
Nordland fylkeskommunes 
«egne» regler skuffer mange 

mindre oppdrettere i fylket. 
Tildelingen av konsesjoner til 
store aktører faller på stein-
grunn.

– Det finnes mange små ak-
tører som rett og slett er forbi-
gått, dette er ikke i tråd med 
de politiske intensjonene for 
tildelingen, sier Kristin Sæther, 
fagsjef oppdrett i NSL.

– Selskap med mer enn 19 
konsesjoner burde ikke få 
noen ny konsesjon i denne 
omgangen. Så lenge det finnes 
mange små aktører som ikke 
har fått prioritet, mener vi noe 
er gjort feil i prioriteringen, sier 
Sæther.

Føles som en lottogevinst
Marius Mindor Eikremsvik i 
Glomset føler at han har vunnet 
i lotto - selv om innsatsen er åtte 
millioner kroner. 

– Nå kan vi endelig doble pro-
duksjonen.Oppdrettsveteranen 
har vært fraskåret å søke om 
nye konsesjoner helt til i fjor da 
verneområdet rundt Glomset 
ble opphevet.  – Derfor var tu-
ren endelig kommet til oss.

vegard.solsletten@intrafish.com
Telefon: 55 30 22 33 FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Tildelingen av nye 
oppdrettskonsesjoner i 
Nordland skaper store 
bølger. Fylkets egne 
kriterier fører til stor 
frustrasjon blant en 
rekke næringsaktører i 

z konsesjoner

Geir Ove 
Ystmark

Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland 
lager egne tildelingskri-
terier
Geir Ove Ystmark FHL

mer energi, 
mindre utslipp.

med teknologi er 
begge deler mulig.
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Odd Eriksen

– Dette er ikke noe nederlag
Odd Eriksen, 
fylkesrådsle
der i Nordland, 
har registrert 
at Fiskeridi
rektoratet har 
endret på lis
ten fra fylket. 
Han ser ikke 
på dette som noe nederlag, 
men understreker samtidig at 
han ser fram til neste år når 
det blir fylkespolitikerne selv 

som skal stå for tildelingen av 
nye konsesjoner. 

– I dag har vi hatt noen 
statlige myndigheter i Oslo 
som har satt kriteriene for 
hva de enkelte fylkene skal 
gjøre. Jeg ser fram til at vi kan 
selv vurderer dette ut fra våre 
regionale behov, fortsetter 
Eriksen. – Oppfatter du dette 
som mistillit til den jobben 
dere har gjort? – På ingen 
måte. Jeg har et helt avslappet 

forhold til dette. Vi har utført 
en jobb som vi mente var 
riktig og viktig. Vi valgte å ta 
hensyn til verdiskapning og 
arbeidsplasser, noe det virker 
som direktoratet ikke har tatt 
hensyn til.

Kritikerne mener det er 
uheldig med ulik praksis fra 
fylke til fylke? – Det er total 
skivebom. Vi har tatt hensyn 
til kriteriene, og samtidig lagt 
ekstra vilkår til.

– Fulgte kriteriene
– Vi har hatt en god og grun
dig prosess i denne saken, 
sier regiondirektør i region 
Nordland, Janne Andersen. 

Hun påpeker at det viktig
ste for Fiskeridirektoratet var 
å følge strengt de kriteriene 
som var gitt fra sentralt hold. 
Derfor ble listen fra fylkes
kommunen endret.

– Vi har forholdt oss strengt 
til forskriften om at mindre 
aktør som samtidig legger 

til rette for bearbeiding av 
laks, ørret og regnbueørret 
skal prioriteres. Bearbeiding 
av annen fisk har ikke blitt 
vektlagt, sier Andersen. 

– Har det vært vanskelig å 
overprøve fylket?

– Nei, på ingen måte. Vi har 
kun sett på listen fra fylket 
som rådgivende, men det 
hadde selvfølgelig vært langt 
mer ideelt om vi var sam
stemte, sier hun. 

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  fredag 10. juli 2009
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HAVBRUK Jobb: Jan Fossberg (51) er ansatt som adm direktør i Villa Organic as med 
ansvar for den daglige ledelsen av Villa Gruppens totale virksomhet. Fossberg 
vil tiltre stillingen 3. august. 

– Vanskelig å forstå den nye listen

Agnar Berg
Bodø

– Dette er helt uforståelig for 
oss. Jeg skjønner ikke hva som 
har skjedd, sier daglig leder og 
medeier i Selsøyvik Havbruk, 
Aksel Olsen. Selsøyvik Hav-
bruk var ett av syv selskaper i 

Nordland som fikk lov til å være 
tre uker i paradiset. Nordland 
fylkeskommune hadde innstilt 
overfor Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland på at 
Selsøyvik skulle få én ny lak-
sekonsesjon.

Regionkontoret valgte imid-

lertid ikke å følge rådet til 
fylkeskommunen og sa nei til 
å tildele Selsøvik Havbruk en 
laksekonsesjon. Det samme 
gjorde også direktoratet med 
seks av de andre «rådene» til 
fylkeskommunen.

Innfri krav
Selsøyvik Havbruk er et av sel-
skapene i Nordland som klart 
innfrir de to hovedkriteriene  til 
Fiskeri- og kystdepartemenet, 
ifølge Olsen: 

Selskapet er med sine to kon-
sesjoner et lite oppdrettselskap. 
Det andre er at selskapet ville 
bidra til verdiskaping hvis sel-
skapet hadde fått økt produk-
sjonskapasiteten.

– Kanskje vi har gjort en dår-
lig jobb med å skrive søknaden. 
Dette vil i alle fall på fulgt opp 

fra vår side på en eller annen 
måte. Om det blir i form av 
en anke, er for tidlig å si, sier 
Olsen.

Slakting
Selsøyvik Havbruk hadde egent-

lig søkt om to nye konsesjoner. 
Selskapet hadde tidligere både 
slakting og videreforedling i 
Selsøyvik i Rødøy kommune 
på Helgeland.

For halvannet år siden be-
gynte selskapet å frakte lak-
sen med brønnbåt nordover 
til Fiskekroken lakseslakteri 
i Gildeskål kommune.

Hel fisk til viderforedling blir 
så tatt sørover igjen til Selsøy-
vik.

Lite volum
– Vi har i dag for lite volum 
til at det er regnskapsmessig 
forsvarlig å ha eget slakteri. 
Med to konsesjoner til ville vi 
ha gjenåpnet slakteriet her. Da 
hadde vi sluppet en slik urasjo-
nell drift med å frakte levende 
fisk til et annen slakteri, for så 

Fakta: strid
Torsdag ble det kjent hvilke QQ

selskaper Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland mener 
bør få de nye laksekonsesjoner.

Nordland får fleste av de 60 QQ

konsesjonene som er knyttet til 
fylkene. Nordland får 15.

Fylkeskommunen kom i juni QQ

med sitt råd. Men regionkontoret 
valgte ikke å følge fylkeskommu-
nens råd i syv av 15 søknadene.

Selsøyvik Havbruk og 
Rødøy kommune var 
i paradiset i tre uker. 
Sist torsdag ble drøm-
men om 8 - 10 nye 
arbeidsplasser knust av 
Fiskeridirektoratet.

z konsesjoner HAVBRUK Eierskap: Eierne av Jøkelfjord Laks AS i Troms er usikker på hvordan 
eiersituasjonen vil bli i framtiden. Nå blir nemlig den andre av de tre gründerne 
pensjonist. Dermed er det framtidige eierskapet uvisst, skriver IntraFish.

Snudde opp ned på listen

Øystein Hage
Bergen

 – Vi har lagt til grunn at  effekten 
av tillatelsene må komme i 
lokal miljøene i fylket til gode, 
sier regiondirektør i  region 
Nordland Janne  Andersen i en 
kommentar til avgjørelsen som 
ble kjent i går. 

Mindre aktører
– Ved tilde
lingen har 
k r i t e r i e n e 
«mindre aktør 
som samtidig 
 legger best 
mulig til rette 
for økt bear
beiding i kyst
distrikt» vært 
avgjørende for hvem som skulle 
få tilsagn om tillatelse. Listen 
viser de 15 søkerne som ut fra 
søknaden oppfyller hoved
kriteriene best, sier region
direktør i region Nordland, 
Janne Andersen. 

Inge Kristoffersen ved Egil 
Kristoffersen & Sønner As 
er svært fornøyd med at de 
nå  plutselig er inne på listen 
igjen over hvem som skal få 
 konsesjon. 

Bedriften hadde i utgangs
punktet søkt om to nye 
 konsesjoner, men fylkeskom
munen hadde gitt dem null.

Kristoffersen har tidligere 
vært svært kritisk til fylkes
kommunenes håndtering av 
saken.

Stor forskjell
– Å få en kontra null utgjør 
en svært stor forskjell, under
streker Kristoffersen.

– Dette er viktig både for oss 
og Bø kommune. En ekstra 
 konsesjon kan være med på å 
sikre helårig drift på  slakteriet. 
Det er i dag 1718 personer 

 ansatt der. To konsesjoner 
hadde vært enda bedre, men 
vi må si oss fornøyd. Også for 
Bø som har mistet mange slike 
arbeidsplasser er dette viktig, 
fortsetter han.

– Er du overrasket over 
at direktoratet har endret 
på til delingen fra fylkes
kommunen?

– På ingen måte. Det virker 
som om denne listen sam svarer 
langt bedre med kriteriene 
som opprinnelig ble gitt. Men 
man aldri vite hva som kan 
skje når det først foreligger en 
 innstilling. Jeg fryktet derfor 

det verste, sier Kristoffersen 
videre. 

FHL fornøyd
GeirOve Ystmark er svært 
 fornøyd med at Fiskeri di
rektoratet har satt innstillingen 
til Nordlands fylkeskommune 
til side. 

Han vil ikke kommentere de 
enkelte valgene, men mener 

det er på sin plass at en slik 
tildeling gis på bakgrunn av 
kritieriene som er gitt.

– Vi kan ikke ha det slik at 
det blir ulik praksis fra fylke 
til fylke. Denne saken viser 
dessuten at vi er nødt til å gå 
gjennom praksisen på slike 
tildelingssaker på nytt. Ved en 
ny tildelingen mener jeg vi må 
se på både flere konsesjoner 
og MTBøkning samatidig, slik 
at flere kan få del i en tildeling, 
legger han til.

– Det er viktig at alle fylker 
følger de kriteriene som gis. Slik 
det er blitt gjort i Nordland nå 
så kan denne prosessen skape 
stor usikkkerhet, frustrasjon og 
irritasjon. De som opprinnelig 
var på listen vil jo selvfølgelig 
bli skuffet. Det burde ikke vært 
nødvendig.

oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

FORNØYD: Inge Kristoffersen ved Egil Kristoffersen & Sønner AS er svært fornøyd med at de har fått en ny konsesjon. Nå har 
Fiskeridirektoratet snudd opp ned på listen fra Nordland, noe som vil sikre arbeiderene ved bedriften. ILL.FOTO:  LARS A. OMA

Fakta: NORDLaND
Disse selskapene vant frem QQ

både hos fylkeskommunen og 
direktoratet:  Ballangen Sjøfarm, 
Kvarøy Fiskeoppdrett, Lofoten 
Aqua, Pundslett Laks, Salmus 
Akva (2 konsesjoner), VegaLaks 
og Vik Fiskeoppdrett

Disse selskapene ville QQ

 fylkeskommunen prioritere,  
men de har ikke kommet 
 gjennom nåløyet hos fiskeridi-
rektoratet: Edelfarm/ Wenberg 
Fiskeoppdrett, Nordlaks 
 Oppdrett, JM Laks, Kobbvåglaks, 
Mortenlaks, Selsøyvik Havbruk 
og Nova Sea

Fiskeridirektoratet tildelte QQ

heller en konsesjon til hvert av 
disse selskapene i den endelige 
tildelingen: 

Tomma Laks, Musken Laks, QQ

Eidsfjord Sjøfarm, Øyfisk, 
 Lofoten Sjøprodukter, Egil 
 Kristoffersen & Sønner og Gifas

Fiskeridirektoratet har 
snudd opp ned på listen 
over hvem som skal 
få laksekonsesjoner i 
Nordland.

z konsesjoner

Janne 
Andersen

Å få en konsesjon  ”kontra null utgjør en 
svært stor forskjell.
Inge Kristoffersen,  
Egil Kristoffersen & Sønner AS

HAVBRUK Forskning: Høgskolen i Bodø starter nå et internasjonalt samarbeidspro-
sjekt hvor de vil ha fokus på oppdrett av berggylte. - Vi ser at interessen for 
leppefisk er økende, sier Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø.

LAKSEKRIG

Vegard Solslstten
Bergen
Oppdretter Inge Kristoffersen 
slakter Nordland Fylkeskom-
munes prioritering av nye 
konsesjoner. Han varsler alle-
rede anke om han ikke får ny 
konsesjon.

– Vi driver eget slakteri, men 
har for lite råstoff til å kunne ha 
helårsdrift. Det resulterer i at vi 
i om lag tre måneder i året ikke 
har drift ved slakteriet. Dermed 
klarer vi ikke å holde på folk. Vi 
lærer opp ungdommer bare for 
å se dem gå over til konkurren-
tene som kan tilby sysselsetting 
gjennom hele året, sier Inge 
Kristoffersen til IntraFish. 

Nådde ikke opp
Egil Kristoffersen & Sønner er 
en av søkerne til de nye lakse-
konsesjonene i Nordland. Sel-
skapet nådde imidlertid ikke 
opp da Nordland Fylkeskom-
mune foretok sin prioritering.
– I løpet av 5-8 år er vi nødt 
til å legge om produksjonen, 

men jeg er redd vi da må hente 
inn arbeidskraft fra utlandet. 
Da må vi heller legge opp til 
flere perioder av året der vi 
kjører lengre dager, for så å 
ha perioder uten aktivitet på 
slakteriet. Dette for å tiltrekke 
oss utenlands arbeidskraft. De 
vil gjerne jobber lange dager i 
en periode, for så å ta fri i til-
svarende periode. Det vil bli 
en produksjon som blir mer 
oppstykket, forklarer Kristof-
fersen. 

Får støtte
Kritiskerne får 
støtte fra FHL, 
som mener 
fylkeskommu-
nenes rolle i 
tildeling av nye 
konsesjoner 
gir grunn til 
bekymring.

Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir 
Ove Ystmark, understreker at 
FHL ikke har noen formening 
om valgene. 

– Vi er opptatt av prosessen, 
og at tildelingen skjer i forhold 
til de fastlagte kriteriene, sier 
Ystmark til IntraFish. 

Han sier FHL kommer til å 
følge nøye med. 

– Det er med undring vi ser at 
en i Nordland lager egne tilde-
lingskriterier, sier Ystmark. 

Skuffer mange
Nordland fylkeskommunes 
«egne» regler skuffer mange 

mindre oppdrettere i fylket. 
Tildelingen av konsesjoner til 
store aktører faller på stein-
grunn.

– Det finnes mange små ak-
tører som rett og slett er forbi-
gått, dette er ikke i tråd med 
de politiske intensjonene for 
tildelingen, sier Kristin Sæther, 
fagsjef oppdrett i NSL.

– Selskap med mer enn 19 
konsesjoner burde ikke få 
noen ny konsesjon i denne 
omgangen. Så lenge det finnes 
mange små aktører som ikke 
har fått prioritet, mener vi noe 
er gjort feil i prioriteringen, sier 
Sæther.

Føles som en lottogevinst
Marius Mindor Eikremsvik i 
Glomset føler at han har vunnet 
i lotto - selv om innsatsen er åtte 
millioner kroner. 

– Nå kan vi endelig doble pro-
duksjonen.Oppdrettsveteranen 
har vært fraskåret å søke om 
nye konsesjoner helt til i fjor da 
verneområdet rundt Glomset 
ble opphevet.  – Derfor var tu-
ren endelig kommet til oss.

vegard.solsletten@intrafish.com
Telefon: 55 30 22 33 FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Tildelingen av nye 
oppdrettskonsesjoner i 
Nordland skaper store 
bølger. Fylkets egne 
kriterier fører til stor 
frustrasjon blant en 
rekke næringsaktører i 

z konsesjoner

Geir Ove 
Ystmark

Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland 
lager egne tildelingskri-
terier
Geir Ove Ystmark FHL

mer energi, 
mindre utslipp.
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Odd Eriksen

– Dette er ikke noe nederlag
Odd Eriksen, 
fylkesrådsle
der i Nordland, 
har registrert 
at Fiskeridi
rektoratet har 
endret på lis
ten fra fylket. 
Han ser ikke 
på dette som noe nederlag, 
men understreker samtidig at 
han ser fram til neste år når 
det blir fylkespolitikerne selv 

som skal stå for tildelingen av 
nye konsesjoner. 

– I dag har vi hatt noen 
statlige myndigheter i Oslo 
som har satt kriteriene for 
hva de enkelte fylkene skal 
gjøre. Jeg ser fram til at vi kan 
selv vurderer dette ut fra våre 
regionale behov, fortsetter 
Eriksen. – Oppfatter du dette 
som mistillit til den jobben 
dere har gjort? – På ingen 
måte. Jeg har et helt avslappet 

forhold til dette. Vi har utført 
en jobb som vi mente var 
riktig og viktig. Vi valgte å ta 
hensyn til verdiskapning og 
arbeidsplasser, noe det virker 
som direktoratet ikke har tatt 
hensyn til.

Kritikerne mener det er 
uheldig med ulik praksis fra 
fylke til fylke? – Det er total 
skivebom. Vi har tatt hensyn 
til kriteriene, og samtidig lagt 
ekstra vilkår til.

– Fulgte kriteriene
– Vi har hatt en god og grun
dig prosess i denne saken, 
sier regiondirektør i region 
Nordland, Janne Andersen. 

Hun påpeker at det viktig
ste for Fiskeridirektoratet var 
å følge strengt de kriteriene 
som var gitt fra sentralt hold. 
Derfor ble listen fra fylkes
kommunen endret.

– Vi har forholdt oss strengt 
til forskriften om at mindre 
aktør som samtidig legger 

til rette for bearbeiding av 
laks, ørret og regnbueørret 
skal prioriteres. Bearbeiding 
av annen fisk har ikke blitt 
vektlagt, sier Andersen. 

– Har det vært vanskelig å 
overprøve fylket?

– Nei, på ingen måte. Vi har 
kun sett på listen fra fylket 
som rådgivende, men det 
hadde selvfølgelig vært langt 
mer ideelt om vi var sam
stemte, sier hun. 
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Jobb: Tidligere produksjonssjef Martin Steiness i Grieg Cod Farming blir 
daglig leder i Sea Urchin Farm på Finnøy i Rogaland. I kamp med søkere fra 5 
nasjoner fikk Steiness jobben som daglig leder i Sea Urchin Farm. 

Torskepris: Prisen på eksportert, oppdrettet tosk holder seg stabilt svak. 
Prisen på eksportert sløyd, hodekappet oppdrettstorsk var ifølge EFF/SSB i 
uke 27 på 20,50 kr/kg. Dette er en nedgang på 9 øre/kg fra uke 27.

økonomi: Den nyetablerte 
kråkebollebedriften Sea Urchin 
Farm AS har i disse dager gjen-
nomført en kapitalutvidelse og 
fått inn kr 1,5 mill. Bedriften pri-
ses med dette til 6,3 mill. Man-
ge nye aksjonærer har kommet 
til, de fleste har tilknytning til 
Finnøy og Ryfylke. Bedriften 
holder til i Finnøy Næringshage 
som er en del av Rogalands 

inkubator satsing - Ipark. Be-
driften Sea Urchin Farm AS er 
et resultat av et 4-årig prosjekt 
på oppdrett av kråkeboller i kar 
på land. Pilotproduksjonen ble 
gjort på Rygjabø videregående. 
– Resultatene var så oppløften-
de at bedriftetablering var helt 
naturlig sier Magnus Mathisen, 
rektor på Rygjabø og styre-
medlem i den nye bedriften.   

Kapitalutvidelse i Sea Urchin Farm

SYkDom: Så langt i år har Mat-
tilsynet i Sør Troms og i Midt 
Troms verifisert seks nye til-
feller av ILA. I alle tilfella hand-
lar det om fisk som sto i sjøen 
i fjor og som ikkje er vaksinert, 
meld kyst.no. Mattilsynet i dei 
to regionane har nyleg fått veri-
fisert to tilfeller med ILA der det 
tidlegare berre har vore fremja 
mistanke. Men saman med dei 
fire andre tilfella med påvist 
utbrot i regionane i år, handlar 
det om fisk som sto i sjøen i 
2008 då det til saman vart 
påvist 13 tilfeller i dette områ-
det. Det siste utbrotet som er 
verifisert er på Kleiva Fiskefarm 
og Gratanglaks sin lokalitet i 
Astafjorden. Her har Mattilsy-
net i Sør Troms no formalisert 
vedtak om restriksjonar, og skal 
også fatte vedtak om soneinn-

deling rundt anlegget. I fylgje 
Trond Pettersen i Mattilsynet 
i Sør Troms, har det ikkje 
vore stor dødelegheit i dette 
anlegget. Det andre tilfelle som 
nyleg er verifisert er på ein av 
lokalitetane til Salaks i Salan-
gen. Her vart det i fylgje Hilde 
Haug i Mattilsynet i Midt Troms 
fatta mistanke om utbrot av 
ILA i Januar, men det vart ikkje 
verifisert før no. Selskapet har 
lagt fram og fått godkjent slak-
teplan for fisken som i utgangs-
punktet ikkje skulle vore slakta 
før våren 2010. I tillegg til desse 
tilfella er det verifisert eit tilfelle 
i Sør Troms og tre i Midt Troms 
tidlegare i år. Mattilsynet jobbar 
no med ei justering av forskrifta 
som vart vedtatt i fjor i sam-
band med at ein hadde påvist 
13 tilfeller av ILA i regionen. 

Har verifisert seks tilfeller av ILA

SYkDom: Mattilsynet har 
endret oppfatning blant annet 
i forhold til tiltaksgrensen for 
lusebehandling. Nå går det mot 
ny høringsrunde.Europharma 
omtaler i sitt siste nummer av 
«Europharma fokus» arbeidet 
med ny luseforskrift. Artikkelen 
er gjengitt i sin helhet under.
Innspill i forbindelse med hø-
ringen av Forskrift om bekjem-

pelse av lus i akvakulturanlegg 
har gjort sitt til at Fiskeri og 
kystdepartementet nylig fikk 
mer enn bare Mattilsynets 
utkast til ny forskrift på bordet. 
Departementet fikk samtidig 
en anbefaling om så snart som 
mulig å forberede høring av en 
endringsforskrift for å forbedre 
flere punkter av forskriften som 
altså fremdeles ikke er vedtatt.

Mattilsynet ber om ny lusehøring

økonomi: Investor Frode 
Teigen gjør som Grieg Holdings 
og konverterer sitt obligasjons-
lån til aksjer i Grieg Seafood.
Av en børsmelding går det frem 
at Frode Teigen i dag har krevd 
innløsning av sitt eierskap 
av konvertible obligasjoner 
på totalt NOK 25 millioner 
til selskapet. Frode Teigen 
vil etter konvertering av det 
konvertible obligasjonslånet eie 
totalt 9.770.000 aksjer i Grieg, 
tilsvarende 9,05 prosent.

Konverterer lån
konTRoLL: Fiskeridirektoratet 
hadde flere ting å sette finge-
ren på etter å ha undersøkt 
nærmere 70 oppdrettsanlegg i 
Nordland.- I forhold til intern-
kontroll og dokumentasjon så 
ser vi at det er en vei å gå, sier 
Håvard Dekkerhus, fungerende 
regiondirektør i Fiskeridirekto-
ratet, til NRK. I to uker har di-
rektoratet kontrollert anlegg for 
både fisk og skjell fra Ballangen 
i nord til Bindal i sør - nærmere 
70 lokaliteter alt i alt.

Sluntrer unna

LeppefiSk: Det brukes 
stadig mer leppefisk i 
oppdrettsanleggene i Norge. 
Bare i juni økte andelene 
anlegg med leppefisk fra 
knappe 15 til ca 22 prosent, 
skriver Lusedata.no.

LakSeRømming: I for-
bindelse med en rømming-
episode med oppdrettslaks 
fra en lokalitet i Sæver-
eidfjorden, åpnes det for 
fritt garnfiske etter laks i 
 Sævereidfjorden og Fusa-
fjorden i 14 dager.

– Vanskelig å forstå den nye listen

UFORSTÅELIG: Daglig 
leder og medeier i Selsøyvik 
havbruk, Aksel Olsen, skjøn-
ner ikke hvorfor Fiskeridi-
rektoratet kunne si nei til å 
tiledele nye konsesjoer til 
lakseselskaper. 
FOTO: AGNAR BERG

Dette er helt ufor- ”ståelig for oss
Aksel Olsen, daglig leder og med-
eier i Seøsøyvik Havbruk

å ta en del av den tilbake hit for 
videreforedling, sier Olsen.

Den «nye» aktiviteten» ville 
ha ført til 8 - 10 nye halårsar-
beidsplasser.

I dag har Selsøyvik Havbruk 
fem ansatte.

Behov for arbeidsplasser
– Rødøy kommune har stått 
på for oss i denne saken. Jeg 
vil si at det er dramatisk for en 
næringsfattig kommune å gå 
glipp av disse arbeidsplassene, 
sier Olsen.

– Det er både overraskende og 

sjokkerende at Fiskeridirekto-
ratets regionkontor i Nordland 
ikke vil tildele konsesjoner til 
Selsøyvik Havbruk. Slik vi har 
fortstått det, så oppfyller bedrif-
ten klart hovedkriteriene får å 
få konsesjoner, sier varaordfø-
rer i Rødøy, Torstein Simonsen 
(Felleslista).

Næringsfattig
Simonsen sier at kommunen 
har stått på får at selskapet 
skulle få konsesjoner.

– Selsøyvik er et spesielt næ-
ringsfattig område og hadde 
virkelig hatt behov for disse nye 
arbeidsplassene som ville ha 
blitt en realitet hvis selskapet 
fikk lov til å produsere  mer laks. 
Dette er et lite familieid selskap 
med oppdrettsvirksomhet og 
hovedkontoret i Rødøy. Det er 

– Gjort en 
bra jobb
– Fylkesrådet i Nordland har 
ikke gjort en dårlig jobb med 
å prioritere hvem som skal 
få laksekonsesjonene i fylket 
selv om vi bare fikk gjennom-
slag for åtte av våre 15 råd da 
Fiskeridirektoratet tok den 
endelige avgjørelsen, sier fyl-
kesråd for næring i Nordland, 
Arve Knutsen.

Knutsen sier at Fylkesrådet 
var bundet opp av to enstem-
mige Fylkesting, i februar 
og april i år, når det gjelder 
fylkeskommunens egne krite-
rier for tildelingsrunden.

– Vi skjønner at det var 
vanskelig for direktoratet 
å gi konsesjoner til de store 
selskapene, Nova Sea og Nord-
laks. Men de andre selska-
pene hadde vi solide begrun-
nelser for, sier Knutsen.

Knutsen sier at han ser 
fram til neste runde fordi da 
overtar fylkeskommunen rol-
len som Fiskeridirektoratets 
regionkontor har i dag når det 
gjelder konsesjonstildelingen.

–Vi har lært mye fra denne 
runden og vil også i neste 
runde ha våre egne kriterier 
for tildelingen.

– Men det er jo Fiskeri- og 
kystdepartementet som setter 
kriteriene?

– Det er riktig, vi vil holde 
våre kriterier innenfor de 
nasjonale. Det mener vi at vi 
også har gjort i denne tilde-
lingsrunden, sier Knutsen,

Rolleskifte
KONSESJONER: 1. Januar neste 
år overtar fylkeskommunene en 
del av de oppgavene Fiskeridi-
rektoratets regionkontor har i 
dag. Blant annet tildeling av nye 
laksekonsesjoner. Men det er 
fremdeles Fiskeri- og kystdepar-
tementet som setter kriterier for 
hvem som skal få konsesjoner. 
Fylkeskommunene må forholde 
seg til disse kriteriene.

flere konsesjoner i kommunen, 
men det er bare Selsøyvik Hav-
bruks om har sitt hovedkontor 
i Rødøy, sier Simonsen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24
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HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man 
tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-
verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. 

Agnar Berg
Bodø

Det sier lak-
seoppdretter 
Terje Øver-
skotnes i lak-
s e s el sk ap et 
Skotnesla ks 
på Vestvågøy i 
Lofoten. 
– Det er et stort 
bedrageri at det skal bli så mye 
bearbeiding av laksen som 
mange oppdrettere hevder de 
skal gjøre. Det har jeg ingen tro 
på. Det viser også erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunder, sier 
Øverskotnes til Fiskeribladet-
Fiskaren.

Er forbannet
Skotneslaks har bare én 
konsesjon, men har eget lak-
seslakteri. Øverskotnes driver 
også hvitfiskmottak gjennom 
selskapet A. Øvreskotnes AS. 
Selskapet ble etablert for 112 år 
siden. Laks begynte han med 
for 25 år siden.

De siste tre årene har lakse-
virksomheten subsidiert hvit-
fiskmottaket med syv millioner 
kroner, ifølge Øverskotnes.

– Jeg føler det rett og slett 
ydmykende at jeg ved å skrive 
en ærlig søknad ikke er kom-
met i betraktning. 

Jeg tenkte at det var fornuf-
tige folk som skulle behandle 
søknadene og at en ikke trengte 
å legge ut i det vide og brede om 
hva en skulle gjøre hvis en fikk 
konsesjonen. 

At jeg for eksempel har brukt 
laksepenger til å holde mottakt 
i drift, ser ikke ut til å bety noe, 
sier han.

– Hva skrev du i søknaden?
– Jeg skrev som sant var at 

hvis jeg fikk én konsesjon til så 
ga det grunnlag for viderefored-
ling under visse forutsetninger. 
Det er at vi skal videreforedle 
når markedet tilsier det, og el-

lers sende hel fisk til markedet. 
Jeg har jo først og fremst et 
ansvar for selskapet. Det ville 
ikke riktig av oss å ta grep som 
ikke er økonomisk forsvarlig, 
for selskapet skal jo overleve, 
sier Øverskotnes.

Løgn i søknadene
Øverskotnes sier som et eksem-
pel at det ikke kan forsvares å 
selge filet til 40 kroner kiloet 
når det er mulig å oppnå 30 
kroner kiloet for hel laks.

– Jeg vil påstå at det er rein 
løgn i mange søknader. 

Det kan ikke bli så mye 
videreforedling ut av dette 
som selskapene lover nettopp 
fordi oppdrettselskapene vil 
ta bedriftsøkonomiske vurde-
ringer og kun videreforedling 
når markedet betaler mest for 
disse produktene. Det er også 
dyrt å investere i filetmaskiner, 
sier han.

– Er du skuffet over andre 
lakseselskaper i Nordland som 
har fått konsesjoner fordi de 
hadde gode søknader?

– Ja det er jeg, de har gått over 
lik for å få tak i konsesjoner. De 
har formulert gode søknader 
og de har drevet en aktiv lob-
byvirksomhet både rettet mot 
fylkeskommunen og mot Fis-
keridirektoratets regionkontor 

i Nordland.  I tillegg er noen 
av oss brukt i et skittent spill, 
sier han.

I tildelingsforskriften til Fis-
keri- og kystdepartemente står 
dette om hva det skal legges 
vekt på i årets tildelingsrunde: 
At søker er en mindre aktør og 
at søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding.

Ifølge fylkesråd for næring 
i Nordland fylkeskommune, 
Arve Knutsen, har det vært et 
voldsom trykk på fylkeskom-
munen i konsesjonssaken.

Massiv lobbyvirksomhet
Knutsen sier at noen av selska-
pene som fylkeskommunen 
ikke prioriterte og som var 
svært aktiv med lobbyvirksom-
het mot fylkeskommunen, til 
slutt fikk konsesjoner av Fis-

– Oppdretterne lyver

LOVER FOR MYE: Lakseoppdretter Terje Øverskotnes i Skotneslaks på Vestvågøy i Lofoten har 
lite tro på at lakseoppdretterne som har fått konsejoner greier å holde det de lovet i konse-
sjonssøknadene.  ILL.FOTO

Fakta: tildeling
Det har blitt tildelt 65 lakse-QQ

konsesjoner i år. Nordland har 
fått 15. 

Det er i Nordland det har vært QQ

mest bråk om konsesjonene. 
Det var 81 søknader i Nordland 
og mange var skuffet over at de 
ikke fikk.

Konsesjonstildelingen har QQ

skapt split blant oppdretterne, 
de som ikke fikk mener at de har 
like gode grunner til å få som 
dem som fikk.

–Jeg har har blitt straffet 
for å være ærlig i forbin-
dele med at jeg søkte 
om én ny laksekonse-
sjon. De fleste oppdret-
terne har lovet mer enn 
de kan holde.

z konsesjoner

Terje 
Øverskotnes

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli 
så mye bearbeideing av 
laksen
Terje Øverskotnes, Skotneslaks

keridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

Knutsen sier at gode søkna-
der var avgjørende for rådene 
til fylkeskommunen. Det var 
kun det som sto på papiret fyl-
keskommunen kunne forholde 
seg til. 

– Selskaper som hadde en 
god plan og som hadde gode 
vurderinger, der ikke alt var 
rosenrødt, lå godt an, sier Knut-
sen.

Fylkeskommunens rolle var 
imidlertid bare å komme med 
råd. Det var Fiskeridirektora-
tets regionkontor som tok den 
endelige avgjørelsen. Region-
kontoret tok åtte av de 15 rådene 
til følge i Nordland.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

– Som fryktet
Tidligere 
statssekretær 
i Fiskeri- og 
kystdeparte-
mentet, Janne 
Johnsen 
(H), er ikke 
overrasket at 
konsesjonstil-
delingen har 
skapt splid blant oppdretts-

selskapene.  – Dette er et 
resultat av en «skjønnhets-
konkurranse» der det er om å 
gjøre å skrive gode søknader 
samt å være dyktig på lobby-
virksomhet. At dette skaper 
splid blant oppdretterne, var 
et viktig argument da vi var 
i regjering for å avskaffe en 
slik system med «skjønnhets-
konkurranse», sier Johnsen.

Johnsen var forrige fis-
keri- og kystminister, Svein 
Ludvigsens statsekretær. Nå 
er hun heltids fylkespolitiker i 
Rogaland.

– Det er også problematisk 
at selskapene får love ting 
og så har en ingen mulighet 
til følge opp om de virkelig 
gjennomførte de sa de skulle 
gjøre. Det må være sank-

sjonsmuligheter overfor dem 
som ikke holder hva de lover, 
sier hun. Ludvigsen-regimet 
mente i forbindelse med 
konsesjonstildelinger at det 
skulle settes minstekrav til 
oppdretsselskapene. De som 
innfridde kravene kunne for 
eksempel være med i en lodd-
trekning eller i en budrunde 
på konsesjonene. 

Janne 
Johnsen

Konsesjonene tildelt
trønDelag: Fiskeridirektora-
tets regionkontor har nå tildelt 
samtlige 6o laksekonsesjoner 
som er knyttet til konkrete fylker. 
Det som gjenstår nå er fem 
økologisk konsesjoner.

I går ble det kjent hvilke sel-
skaper i Trøndelagsfylkene som 
får konsesjoner. Her er listen for 
Sør-Trøndelag:

To konsesjoner til Refsnes 
Laks. Én hver til R. Lernes, Må-
søval Fiskeoppdrett, Krifo Fisk, 
Knutshaugfisk, HitraMat og Ervik 
Laks & Ørret.

I Nord-Trøndelag fikk disse: 
To konsesjoner til Bjørøya Fiske-
oppdrett. Én hver til SinkaBerg 
Hansen, Midt-Norsk Havbruk, 
Emilsen Fisk, Lund Fiskeoppdrett 
og Vikna Sjøfarm AS.

Forutsetter
lOVet: Fiske-
ridirektør Liv 
Holmefjord 
sier at Fiske-
ridirektoratet 
forutsetter at 
oppdrettssel-
skapene følger 
opp i praksis 
det de har lovet 
i søknadene sine.

– Utgangspunktet for å tildele 
konsesjonen er at selskapene 
mener noe med de planene de 
oppgir i søknaden. Hvis det skulle 
vise seg at de ikke gjør det, kan 
ikke Fiskeridirektoratet gjøre 
noe. Det er for eksempel ikke 
mulig å inndra konsesjonene, sier 
Holmefjord.

Øverskotnes synes det er mer-
kelig å sette tildelingskriterier 
som ikke kan følges opp.

Liv 
Holmefjord
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HAVBRUK Dystert 1: Eksportfall på 14 prosent. Store svingninger i prisen og mindre 
etterspørsel. Generalforsamlingen i Dansk Akvakultur tidligeri sommer var 
ikke akkurat preget av lystige temaer. skriver IntraFish.

– Et NM i 
søkNads-
skriviNg

Agnar Berg
Bodø

Salmon Group-
selskapene har 
til sammen 26 
matfiskkonse-
sjoner. Grup-
peringen fikk 
10 av de 65 
konsesjonene 
i årets tilde-
l i n g s r u n d e . 
Men Pedersen er allikevel 
kritisk – Det som skjedde er 
akkurat det vi fryktet. Søkerene 
kunne love så mye de ville i søk-
nadene, uten at det kan følges 
opp, sier Pedersen.

Lover videreforedling
Pedersen sier utgangspunktet 
for en del konsesjonsøkere var 
håpløst. De måtte love mye mer 
enn det som er mulig å holde.

– Ta de som ikke har kon-
sesjoner fra før av. Du søker 
om én konsesjon. Hvordan i all 
verden skal du greie å komme i 
drift med bare én konsesjon og 
i tillegg drive med bearbeiding? 
Du kan selvfølgelig samarbeide 
med en aktør som har bear-
beiding. Men hvem er det som 
tjener på det, spør Pedersen.

Pedersen sier at rammene 
rundt årets konsesjonsrunde 
la til rette for å bruke alle mid-
ler for å sikre seg konsesjoner: 
Perfekte søknader og massiv 
lobbyvirksomhet mot fylkes-
kommunen og Fiskeridirekto-
ratets regionkontor.

– Det er logisk at det ble slik. 
For tenkt deg. Du må betale åtte 
millioner for konsesjonen. I søk-
naden står du fritt til å skrive 
det du vil og love det ene etter 
det andre. Ingen følger dette 
opp. Dagen etter du har sikret 
deg konsesjonen kan du selge 
den for opp mot 30 millioner 
kroner, sier han.

Pedersen sier at det enkleste 
måten å gjøre en konsesjons-
tildelingen på, er å innføre et 
auksjonssystem.

– Da kunne en kutte ut disse 
kriteriene og alle prosessene. 
Det ville føre til langt mindre 
bråk, mener han

Grundig gjennomgang
Direktør for 
n æ r i n g s u t -
vikling i FHL, 
Geir Ove Yst-
mark, sier at 
han ikke vil 
kommentere 
om konse-
sjonsrunden 
endte opp med 
et norgensmesterskap i søk-
nadsskriving. 

Han sier imidlertid at det må 
gjøres en nøye gjennomgang av 
årets konsesjonsrunde.

Ifølge tildelingsforskriften 
skal det for det første legges 
vekt på om søker er en mindre 
aktør. Det vil si ikke har mer 
enn 19 konsesjoner.

For det andre om søker vil 
bidra til mer verdiskaping på 
kysten, som  bearbeiding.

– Tildelingsforskriften var 
grei. Men måten tildelingen er 
gjort på er kritikkverdig. Vi 
mener at Fiskeridirektoratet 
har misforstått tildelingsfor-
skriften ved at direktoratet har 
tolket den slik hen at begge de 
to hovedkriteriene skulle opp-
fylles. Vi mener at det er nok å 
oppfylle et av kriteriene, sier 
Ystmark.

Ystmark sier at konsekven-
sen av Fiskeridirektoratets 
praksis var at både store og 
små selskaper falt utenfor.

– De store oppfyller bearbei-
dingskriteriet, men på grunn 
av at de har mer enn 19 konse-
sjoner, er de for store. De små 
oppfyller kriteriet om at de er 
små. Men når ikke opp når det 
med det andre kriteriet, bear-
beiding, sier Ystmark

Har registrert misnøyen
Ystmark sier at det står i merk-
nadene til tildelingsforskriften 
at de to kriteriene er «uavhen-
gige» av hverandre og at det 
dermed er nok at en tilfredstil-
ler ett av dem.

Fungerende ekspedisjonssjef 
i Fiskeri- og kystdepartementet, 
Astrid Holtan, sier til Fiskeri-
bladetFiskaren at det var ikke 
ment slik at begge kriteriene 
måtte være oppfylt.

– Jeg har registret at det 
har vært en del misnøye i opp-
drettsnæringen etter denne 
konsesjonsrunden, men jeg 
ønsker ikke å kommentere det 
ytteligere.

– Har denne konsesjonsrun-
den vært et norgesmesterskap 
i søknadskriving og at det som 
loves i søknadene ikke kan føl-
ges opp?

– Det vil jeg ikke kommenter 
ut over å si at vi legger opp til 
at oppdretterne vil gjøre det 
de har skrevet de skal gjøre, 
sier Holtan.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjonskrig
Det har vært mye bråk og mis-QQ

nøye etter årets tildelingsrunde 
for lakse- og ørretkonsesjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet QQ

har to hovedkriterier i sin tilde-
lingsforskrift. 

Men departementet har ingen QQ

sanksjonsmulighet overfor 
søkere som ikke gjør det de lovet 
for å få konsesjonen.

Dette mener mange er QQ

betenkelig og kaller det et NM i 
søknadsskriving.

Daglig leder Leif Rune 
Pedersen i oppdretts-
grupperingen Salmon 
Group, sier at årets 
konsesjonsrunde ble 
et norgesmesterskap i 
søknadskriving.

zkonsesjon Kritikk mot tildelingsprosessen

Leif Rune 
Pedersen

– Søkerene kunne  ”love så mye de ville i 
søknadene
Leuf Rune Pedersen, daglig leder i 
Salmon Group

HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man 
tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-
verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. 

Agnar Berg
Bodø

Det sier lak-
seoppdretter 
Terje Øver-
skotnes i lak-
s e s el sk ap et 
Skotnesla ks 
på Vestvågøy i 
Lofoten. 
– Det er et stort 
bedrageri at det skal bli så mye 
bearbeiding av laksen som 
mange oppdrettere hevder de 
skal gjøre. Det har jeg ingen tro 
på. Det viser også erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunder, sier 
Øverskotnes til Fiskeribladet-
Fiskaren.

Er forbannet
Skotneslaks har bare én 
konsesjon, men har eget lak-
seslakteri. Øverskotnes driver 
også hvitfiskmottak gjennom 
selskapet A. Øvreskotnes AS. 
Selskapet ble etablert for 112 år 
siden. Laks begynte han med 
for 25 år siden.

De siste tre årene har lakse-
virksomheten subsidiert hvit-
fiskmottaket med syv millioner 
kroner, ifølge Øverskotnes.

– Jeg føler det rett og slett 
ydmykende at jeg ved å skrive 
en ærlig søknad ikke er kom-
met i betraktning. 

Jeg tenkte at det var fornuf-
tige folk som skulle behandle 
søknadene og at en ikke trengte 
å legge ut i det vide og brede om 
hva en skulle gjøre hvis en fikk 
konsesjonen. 

At jeg for eksempel har brukt 
laksepenger til å holde mottakt 
i drift, ser ikke ut til å bety noe, 
sier han.

– Hva skrev du i søknaden?
– Jeg skrev som sant var at 

hvis jeg fikk én konsesjon til så 
ga det grunnlag for viderefored-
ling under visse forutsetninger. 
Det er at vi skal videreforedle 
når markedet tilsier det, og el-

lers sende hel fisk til markedet. 
Jeg har jo først og fremst et 
ansvar for selskapet. Det ville 
ikke riktig av oss å ta grep som 
ikke er økonomisk forsvarlig, 
for selskapet skal jo overleve, 
sier Øverskotnes.

Løgn i søknadene
Øverskotnes sier som et eksem-
pel at det ikke kan forsvares å 
selge filet til 40 kroner kiloet 
når det er mulig å oppnå 30 
kroner kiloet for hel laks.

– Jeg vil påstå at det er rein 
løgn i mange søknader. 

Det kan ikke bli så mye 
videreforedling ut av dette 
som selskapene lover nettopp 
fordi oppdrettselskapene vil 
ta bedriftsøkonomiske vurde-
ringer og kun videreforedling 
når markedet betaler mest for 
disse produktene. Det er også 
dyrt å investere i filetmaskiner, 
sier han.

– Er du skuffet over andre 
lakseselskaper i Nordland som 
har fått konsesjoner fordi de 
hadde gode søknader?

– Ja det er jeg, de har gått over 
lik for å få tak i konsesjoner. De 
har formulert gode søknader 
og de har drevet en aktiv lob-
byvirksomhet både rettet mot 
fylkeskommunen og mot Fis-
keridirektoratets regionkontor 

i Nordland.  I tillegg er noen 
av oss brukt i et skittent spill, 
sier han.

I tildelingsforskriften til Fis-
keri- og kystdepartemente står 
dette om hva det skal legges 
vekt på i årets tildelingsrunde: 
At søker er en mindre aktør og 
at søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding.

Ifølge fylkesråd for næring 
i Nordland fylkeskommune, 
Arve Knutsen, har det vært et 
voldsom trykk på fylkeskom-
munen i konsesjonssaken.

Massiv lobbyvirksomhet
Knutsen sier at noen av selska-
pene som fylkeskommunen 
ikke prioriterte og som var 
svært aktiv med lobbyvirksom-
het mot fylkeskommunen, til 
slutt fikk konsesjoner av Fis-

– Oppdretterne lyver

LOVER FOR MYE: Lakseoppdretter Terje Øverskotnes i Skotneslaks på Vestvågøy i Lofoten har 
lite tro på at lakseoppdretterne som har fått konsejoner greier å holde det de lovet i konse-
sjonssøknadene.  ILL.FOTO

Fakta: tildeling
Det har blitt tildelt 65 lakse-QQ

konsesjoner i år. Nordland har 
fått 15. 

Det er i Nordland det har vært QQ

mest bråk om konsesjonene. 
Det var 81 søknader i Nordland 
og mange var skuffet over at de 
ikke fikk.

Konsesjonstildelingen har QQ

skapt split blant oppdretterne, 
de som ikke fikk mener at de har 
like gode grunner til å få som 
dem som fikk.

–Jeg har har blitt straffet 
for å være ærlig i forbin-
dele med at jeg søkte 
om én ny laksekonse-
sjon. De fleste oppdret-
terne har lovet mer enn 
de kan holde.

z konsesjoner

Terje 
Øverskotnes

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli 
så mye bearbeideing av 
laksen
Terje Øverskotnes, Skotneslaks

keridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

Knutsen sier at gode søkna-
der var avgjørende for rådene 
til fylkeskommunen. Det var 
kun det som sto på papiret fyl-
keskommunen kunne forholde 
seg til. 

– Selskaper som hadde en 
god plan og som hadde gode 
vurderinger, der ikke alt var 
rosenrødt, lå godt an, sier Knut-
sen.

Fylkeskommunens rolle var 
imidlertid bare å komme med 
råd. Det var Fiskeridirektora-
tets regionkontor som tok den 
endelige avgjørelsen. Region-
kontoret tok åtte av de 15 rådene 
til følge i Nordland.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

– Som fryktet
Tidligere 
statssekretær 
i Fiskeri- og 
kystdeparte-
mentet, Janne 
Johnsen 
(H), er ikke 
overrasket at 
konsesjonstil-
delingen har 
skapt splid blant oppdretts-

selskapene.  – Dette er et 
resultat av en «skjønnhets-
konkurranse» der det er om å 
gjøre å skrive gode søknader 
samt å være dyktig på lobby-
virksomhet. At dette skaper 
splid blant oppdretterne, var 
et viktig argument da vi var 
i regjering for å avskaffe en 
slik system med «skjønnhets-
konkurranse», sier Johnsen.

Johnsen var forrige fis-
keri- og kystminister, Svein 
Ludvigsens statsekretær. Nå 
er hun heltids fylkespolitiker i 
Rogaland.

– Det er også problematisk 
at selskapene får love ting 
og så har en ingen mulighet 
til følge opp om de virkelig 
gjennomførte de sa de skulle 
gjøre. Det må være sank-

sjonsmuligheter overfor dem 
som ikke holder hva de lover, 
sier hun. Ludvigsen-regimet 
mente i forbindelse med 
konsesjonstildelinger at det 
skulle settes minstekrav til 
oppdretsselskapene. De som 
innfridde kravene kunne for 
eksempel være med i en lodd-
trekning eller i en budrunde 
på konsesjonene. 

Janne 
Johnsen

Konsesjonene tildelt
trønDelag: Fiskeridirektora-
tets regionkontor har nå tildelt 
samtlige 6o laksekonsesjoner 
som er knyttet til konkrete fylker. 
Det som gjenstår nå er fem 
økologisk konsesjoner.

I går ble det kjent hvilke sel-
skaper i Trøndelagsfylkene som 
får konsesjoner. Her er listen for 
Sør-Trøndelag:

To konsesjoner til Refsnes 
Laks. Én hver til R. Lernes, Må-
søval Fiskeoppdrett, Krifo Fisk, 
Knutshaugfisk, HitraMat og Ervik 
Laks & Ørret.

I Nord-Trøndelag fikk disse: 
To konsesjoner til Bjørøya Fiske-
oppdrett. Én hver til SinkaBerg 
Hansen, Midt-Norsk Havbruk, 
Emilsen Fisk, Lund Fiskeoppdrett 
og Vikna Sjøfarm AS.

Forutsetter
lOVet: Fiske-
ridirektør Liv 
Holmefjord 
sier at Fiske-
ridirektoratet 
forutsetter at 
oppdrettssel-
skapene følger 
opp i praksis 
det de har lovet 
i søknadene sine.

– Utgangspunktet for å tildele 
konsesjonen er at selskapene 
mener noe med de planene de 
oppgir i søknaden. Hvis det skulle 
vise seg at de ikke gjør det, kan 
ikke Fiskeridirektoratet gjøre 
noe. Det er for eksempel ikke 
mulig å inndra konsesjonene, sier 
Holmefjord.

Øverskotnes synes det er mer-
kelig å sette tildelingskriterier 
som ikke kan følges opp.

Liv 
Holmefjord
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Geir Ove 
Ystmark

Regiondirektør Alf Albrigtsen 
i Fiskeridirektoratets region 
Trøndelag har hatt ansvaret 
for å tildele 15 lakse- og ør-
retkonsesjoner i de to trønde-
lagsfylkene.

Han mener imidlertid at det 
er flere ting å sette fingeren 
på i forbindelse med årets 
tildelingsrunde.

– Slik jeg 
ser det, så 
har det vært 
et norges-
mesterskap i 
søknadskri-
ving. Søkerne 
har lovet mye 
i søknadene 
uten at myn-

Alf 
Albrigtsen

– vil kontrollere søkerne

12 mandag 27. juli 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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Skyld: Mye av skylden for elendigheten mener danske oppdrettere at 
tyrkerne kan ta. For tyrkisk ørretoppdrett er subsidiert med statsstøtte som 
svekker danskenes konkurranseevne, skriver intraFish.

Dystert 2: I løpet av de tre første månedene har danske oppdrettere opp-
levd inntektstap på 36 millioner danske kroner. Det er en brutal nedgang og 
som har satt danske oppdrettere under knallhardt press økonomisk

Ille for 
Nordlaks
2008 var et elendig år for 
Nordlakskonsernet på 
Stokmarknes i Nordland. 
Konsernet hadde en ned-
gang i omsetningen med 
syv prosent og en resula-
tatforverring på hele 196 
prosent i forhold til 2007.

Nordlaks er et helinte-
grert sjømatselskap. Den 
mest profilerte «datteren» 
er Nordlaks Oppdrett. 
Selskapet har 23 matfisk-
konsjoner for laks og ørret.

Konsernstyret skriver i 
sin årsberetning at hoved-
årsaken til reduksjonen i 
omsetningen var nødslak-
ting av laks som følge av 
sykdom. 

Styret skriver at ned-
gangen i resultatet skyldes 
en kraftig økning i finans-
kostnadene som en følge av 
finaskrisen.

Nordlakskonsernet 
omsatte i fjor for 923,7 
millioner kroner, mot 986,8 
millioner kroner i 2007.

Driftsresultatet i fjor 
140,8 millioner kroner. I 
2007 endte driftsresultatet 
på 87.7 millioner kroner.

Resultat før skatt ble i 
fjor på minus 109,8 millio-
ner kroner, mot 114 millio-
ner på plussiden i 2007.

Egenkapital i konsernet 
var i fjor 360,6 millioner 
kroner. I 2007 var egen-
kapitalen 439,6 millioner 
kroner.

Konsernets kortsiktige 
gjeld utgjorde 31. desember 
i fjor 25,4 prosent av total-
kapitalen, sammenlignet 
med 18 prosent på samme 
tidspunkt året før.

Konsernets negative 
kontantstrøm reduserte 
likviditeten med 68 mil-
lioner kroner.

Styret skriver dette i sin 
årsberetning: 

«Konsernets og morsel-
skapets finansielle stilling 
er tilfredstillende, og det 
er ingen problemer med å 
betale løpenede forpliktel-
ser.»

Nærøysund Matfisk AS i Sogn 
og Fjordane var blant de fem 
som fikk tildelt økologisk 
lakse- og ørretkonsesjon i år. 
Ill. foto: Kjartan Mæstad

KRITIKK: Søknadsprosessen 
til årets tildelingsrunde for 
konsesjoner møter motbør. 
Kritikerne mener manglende 
sanksjonsmuligheter overfor 
søkerne gjør at de slipper å 
følge opp lovnader. Anlegget 
på bildet har ingenting med 
saken å gjøre.
Ill.foto: Ketil Svendsen

dighetene kan følge opp om 
de virkelig holder hva de har 
lovet. Det er en svakhet med 
systemet at en ikke kan følge 
dette opp, sier Albrigtsen.

Albrigtsen sier at det før 
neste tildelingsrunde må tas 
en skikkelig gjennomgang av 
årets runde.

– Jeg mener det er relevant 

å se på hva de som har fått 
konsesjoner i år, hvis de søker 
i neste runde, har gjort av det 
de sa de skulle gjøre. De som 
ikke har gjennomført det de 
sa de skulle gjøre, bør ikke få 
nye konsesjoner, sier Albrigt-
sen.

Albrigtsen sier videre at 
oppdrettsselskapene også 

har et selvstendig samfunns-
ansvar til å bidra til mer 
verdiskaping når de får nye 
konsesjoner til langt under 
markedspris.

–  De kan ikke bare laste det 
de tjener inn i banken, sier 
han.

Albrigtsen mener at en i 
framtiden bør ha sentrale 

rammekriterier for tildelin-
gen, men at en gir muligheter 
for regionale tilpassinger.

– Dette fordi utvikling av 
havbruk er ganske forskjellig 
i de forskjellige regionene. 
Skal en ha en effektiv hav-
bruksnæring, må det være 
lokale tilpassinger, sier 
Albrigtsen.

– Vil kontrollere søkerne

Fem fikk 
økologisk
konsesjon
Disse selskapene har fått 
tildelt de fem økologiske 
lakse- og ørretkonsesjonene i 
årets tildelingsrunde:
Nærøysund AS i Sogn og 
Fjordane, Villa Miljølaks AS 
i Møre og Romsdal, og Arnøy 
Laks i Troms, fikk én konse-
sjon hver. 
Salmar Farming i Trøndelag 
fikk to konsesjoner.

Det er Fiskeridirektoratets 
Region Finnmark som har 
prioritert hvem som skal 
få tildelt de fem økologiske 
matfisktillatelsene. 

Slaktes mer
lakseslakt: Det ble i juni 
slaktet 64.900 tonn laks i Nor-
ge. Det er en økning på cirka 
4600 tonn i forhold til juni i 
fjor, ifølge Kontali Analyse.

Det første halvåret i år 
ble det ifølge Kontali slaktet 
377.500 tonn laks i Norge, 
mot 352.200 tonn for samme 
periode i år.

Kontali beregner slaktevolu-
met for laks i år til å ende opp 
på cirka 835.000 tonn. Det 
vil i så fall være en økning på 
cirka 95.000 tonn i forhold til 
2008.

Kontali Analyse har bereg-
net at det sto 450.400 tonn 
laks, rund vekt,  i sjøen 30. 
juni i år, mot 385.700 tonn 30. 
juni i fjor. Det er en biomasse-
økning på 17 prosent.
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– Positivt 
for videre-
foredling

Agnar Berg
Oslo

– En positiv effekt av straffetol-
len på hel fersk laks er at det 
har bidratt til at vi gjør mer 
videreforedling i Norge, sier 
Aulie Michelet.

Fra Norge til USA
I dag flyr Marine Harvest fer-
ske fileter fra Gardermoen til 
Miami i Florida hvor videre-
foredlingsprosessen fortset-
ter. Laksen ender opp som for 
eksemepel porsjonspakker i 
supermarkedkjedene.

Det er en sterk nedgangen 
i lakseeksporten fra Chile til 
USA på grunn av fiskehelse-
problemer i Chile som har åp-
net opp for lakseeksporten fra 
Norge til USA.

Hvert fly fra Norge får med 
seg 90 tonn laksefilet.

Betenkelig
– Men er det ikke betenkelig i 
et klimaperspektiv å fly lakse-
filetene til USA?

– Ikke når vi ser hvilke andre 
matvarer som kommer med fly-
frakt og ikke når vi vet at lak-
sen som gikk fra Chile til USA 
kom også med fly. Men hvis vi 
hadde fløyet hel laks med skinn, 
bein og hoder, er jeg enig i at det 
kunne ha vært betenkelig, sier 
Aulie Michelet.

Det er ikke straffetoll på lak-
sefilter til USA, men siden 1991 
har det vært straffetoll på fersk 
hel laks fra Norge.

Det voksende USA-markedet 
for norske laksefileter vil også 
gjøre at Marine Harvest vil vi-
dereforedle mer av laksen sin 
i Norge, sier Marine Harvest-
sjefen.

Lite klokt
Chiles store problemer med 
fiskehelse har gitt de norske 
lakseoppdretterne større mu-
ligheter til vekst. Det har i hø-
geste grad hatt betydning for 
Marine Harvest siden selskapet 
er en gigant både i Norge og 
Chile.

Aulie Michelet sier at det 
for hennes del så er det også 
selskapets virksomhet i Chile 
som har vært fokuset siden hun 

overtok som sjef for verdens 
største oppdrettsselskap etter 
Leif Frode Onarheim i mars 
2008.

Hun sier at dyktige folk i 
selskapet har styrt de andre 
virksomhetene på en utmerket 
måte slik at hun kunne ha kon-
sentrert seg om Chile.

Lite hyggelig
– Det er lite hyggelig det som 
har skjedd i Chile, både at vi 
har tapt mye penger på grunn 
av fiskehelseproblemene der og 
at vi har måttet si opp ansatte, 
sier hun.

– Det var før din tid, men 
hvorfor gjorde ikke laksesel-
skapene i Chile tiltak for å fore-
bygge de fiskehelseproblemene 
vi ser i dag.

– Etterpåklokskap er en vel-
dig enkel form for klokskap. 
En var nok klar over hva stort 
tetthet av fisk på et lite område 
kunne føre til, men problemet 
var at det ikke var nok at ett 
eller noen få selskaper hand-
let. Alle måtte gjøre noe for at 
det skulle få noen virkning. I 
tillegg var det nødvendig med 
en annen regulering, sier Aulie 
Michelet.

Chile fortsatt interssant
Åse Aulie Michelet er utdannet 
farmasøyt. Hun har store deler 
av sin bakgrunn fra legemid-
delindustrien. 

Det tok henne derfor ikke 
lang tid å forstå utfordringene 
lakseoppdretterne har med 
fiskehelse.

– Jeg tror at vi alltid vil slite 
med fiskehelseproblemer. Det 
vil være de selskapene som er 
dyktige til å takle disse proble-
mene som vil gjøre det best.

Hun sier at et veldig viktig 
moment for å løse fiskehelse-
problemene i Chile er å få en 
god forvaltning på plass og et 
godt regelverk som virkelig blir 
fulgt opp.

Chile interessant
Selv har hun vært i dialog med 
chilenske myndigheter om hva 
som må gjøres for å få fiskehel-
seproblemene under kontroll. – 
Jeg har uttrykt min bekymring 
og jeg har følt at jeg har fått 
gehør for mine synspunkter, 
sier hun.

– Er Chile interssant for Ma-
rine Harvest fremdeles?

–Ja, Chile er et åpenbart 
sted for lakseoppdrett. Vi ser 
til en hver tid hvor det er best 
å investere. I Chile må det på 
plass en bedre forvaltning og 
et regelverk som håndheves før 
det er riktig å bygge seg opp 
igjen. Jeg tror det vil ta lang tid 
før laksenæringen er oppe i en 
produksjon igjen som det var 

rett før fiskehelseproblemene 
startet for alvor, hvis det over 
hodet er mulig. Det vil også 
koste enormt å bygge opp næ-
ringen i Chile, sier hun.

De store må også vokse
Marine Harvest har i dag 206 
heleide laksekonsesjoner i Nor-
ge. I Norge går laksenæringen 
som det suser. Den dramatiske 
tilbakegangen i lakseproduk-
sjonen i Chile er hovedårsaken 
til de gode tidene i Norge.

Marine Harvest-sjefen ser 
på selskapet som et lokomotiv 
med et spesielt ansvar for å ta 
næringen videre, blant annet 

gjennom forsknings- og utvi-
klingsarbeid.

–Laksenæringen har behov 
for et lokomotiv. Den rollen skal 
vi ta, men da vi på lik linje med 
de små og mellomstore selska-
pene få lov til å vokse videre. 
Riktig nok har vi hovedkontor 
i Oslo, men vi er like mye at 
distriktsselskap som de andre 
selskapene ved at oppdrett, 
slakting og videreforedling 
skjer langs kysten. Derfor kan 
jeg ikke skjønne at vi skal ute-
lukkes fra videre vekst. Myn-
dighetene må heller se på hva 
selskapene bidrar med i verdi-
skaping og arbeidsplasser enn 
på selskapenes størrelse når 
nye konsesjoner skal tildeles, 
sier Åse Aulie Michelet.

Riktig strukturering
Aulie Michelet mener at struk-
tureringen av laksenæringen 
ved at det har blitt større sel-
skaper og færre lakseslakterier 
har vært bra for «A/S Norge». 

Hun forstår imidlertid at lokal-
samfunn som har mistet lak-
searbeidsplasser har reagert 
negativt.

– Det har blitt mye «pes» mot 
laksenæringen?

– Ja det er riktig. Mye av kri-
tikken mot oss får vi som for-
tjent. Vår næring må kunne ha 
gode svar på kritiske spørsmål, 
sier hun.

Kritisk til FHL
– Er du fornøyd med den jobben 
FHL gjør for å ivareta lakseopp-
dretternes interesser?

– Jeg synes nok FHL kunne 
være mer åpen og proaktiv.

Aulie Michelet sier at om fem 
år ser hun for seg Marinen Har-
vest som et enda mer strømlin-
jeformet sjømatselskap.

– Om fem år vil vi bearbeide 
en større andel av laksen. Vi vil 
fremdeles ha problemer med 
fiskehelsen, men skal ha et så 
sterkt fokus på fiskehelse at vi 
skal greie å takle de problemen 
som måtte oppstå. Jeg tror at 
om fem år vil vi være stolte av 
de framskrittene vi har fått til 
de siste årene, sier Åse Aulie 
Michelet.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

MÅ FÅ VOKSE: Marine Harvest-sjef Åse Aulie Michelet mener at Marine Harvest også må få 
vokse for at selskapet skal kunne være et «lokomotiv» i næringen.  FOTO: PER THRANA

Fakta: Marine harvest
Marine Harvest er verdens QQ

største oppdrettsselskap. Sel-
skapet driver med lakseoppdrett 
i Norge, Skottland, Canada og 
Chile.

Selskapet er som det fram-QQ

står i dag en sammenslåing av 
tidligere Pan Fish, Fjord Seafood 
og «gamle» Marine Harvest.

Åse Aulie Michelet er sjef for QQ

Marine Harvest. Hun overtok 
roret i mars i fjor.

Fiskehelseproblemene i Chile QQ

har vært hennes største fokus.

Straffetoll på hel laks 
fra Norge til USA er i 
det minste positivt for 
videreforedling av laks 
i Norge, mener Marine 
Harvest-sjef Åse Aulie 
Michelet.

zMarine HarVeST

Det vil også koste  ”enormt å bygge opp 
næringen i Chile
Åse Aulie Michelet, Marine 
Harvest-sjef
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HAVBRUK Spørsmål: Nylig gikk administrerende direktør i Ewos Gruppen, Kjell Bjor-
dal, ut med krav om at norske myndigheter definerer hvilke fiskeressurser i 
verden som er bærekraftig forvaltet. Og som kan brukes som råstoff til fôr.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

Agnar Berg
Bodø

Datterselskapet Skottneslaks 
ble i årets tildelingsrunde ikke 
prioritert av Nordland fylkes-
kommune. Fiskeridirktoratet 
i Nordland ville heller ikke gi 

Skottneslaks 
k o n s e -
sjon. Nå har 
Skottneslaks 
anket avgjørel-
sen til Fiskeri-
direktoratet 
sentralt.

Laks og 
hvitfiskkobling
I sin klage til Fiskeridirketora-
tet i Bergen skriver daglig leder 
og medeier i A. Øvreskottnes, 
Terje Øvreskottnes: 

«Uten en produksjonsvekst 
på Skottneslaks vil vår hvitfisk-
satsing nå måtte legges ned».

– Ja det er helt klart. Jeg har 
tapt nok penger på hvitfiskmot-
taket. Vi kan ikke fortsette å 
subsidiere hvitfiskanlegget 
med laksepenger når vi har 
bare én laksekonsesjon, sier 
Øvreskottnes.

Øvreskottnes sier at det er 

gått syv millioner kroner de 
siste tre årene fra laksevirk-
somheten til hvitfiskanlegget. I 
fjor gikk det ifølge Øvreskottnes 
2,6 millioner kroner fra laks til 
hvitfisk. Det vil gå noe mindre 
i år, sier han.

Arbeidsplasser tapt
– Konkret betyr det tap av ar-

beidsplasser og mindre skat-
tepenger til kommunen. På det 
meste har vi hatt 45 ansatte på 
hvitfiskanlegget i sesongen. På 
en normal lofotsesong jobber 
12 – 15 personer med hvitfisk, 
sier Øvreskottnes.

Når det gjelder hvitfisk driver 
selskapet med salting, tørrfisk 
og fersk anvendelse.

Terje Øvreskottnes mener 
at selskapet klart oppfylte de 
to kriteriene Fiskeri- og kyst-
departementet hadde satt for 
årets tildelingsrunde: At min-
dre aktører skal prioriteres og 
at søkere som legger til rette 
for økt bearbeiding skal prio-
riteres.

I klagen til departementet 
skriver Øvreskottnes: 

«Når så selskaper som er 
større enn Skottneslaks og i 
tillegg verken har eget slakteri 
eller mulighet for egen bear-
beiding prioriteres foran vårt 

kandidatur må vi stille spørs-
mål ved Fiskeridirektorates 
prioriteringer».

Lovet ikke for mye
– Skottneslaks har bare én 
konsesjon. Vi har eget slakte-
ri. Vi vil bearbeide når det er 
lønnsomhet i å bearbeide laks. 
Det skrev vi også i vår konse-
sjonssøknad. Jeg vet at andre 
selskaper har lovet veldig mye 
når det gjelder bearbeiding. 
Men bare seks av de 14 sel-
skapene som fikk konsesjon 
i Nordland har eget slakteri. 
Realiteten er at du skjærer 
ikke filet av laksen når du får 
bedre betalt for å sende hel laks 
i markedet. Vi har da et ansvar 
for bedriftens lønnsomhet også, 
sier Øvreskottnes.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partemente  minner om at tilde-
lingen gjennom forskriften er 

Etter 111 års drift truer 
sjømatselskapet A. Øv-
reskottnes på Vestvågøy 
med å legge ned sitt 
hvitfiskmottak - hvis 
ikke datterselskapet får 
laksekonsesjonen sel-
skapet har søkt om.

zkonsesjoner

Terje 
Øverskottnes

Vi kan ikke fortset- ”te å subsidiere hvitfisk-
anlegget med laksepen-
ger når vi har bare én 
laksekonsesjon
Terje Øvreskottnes, daglig leder i 
Skottneslaks
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Genistrek: Aslak Berge kaller Austevoll Seafoods oppkjøp av Lerøy Sea-
food i fjor høst en «genistrek». Analytikeren i meglerhuset First Securities har 
nettopp skrevet en oppdatert profil på Austevoll Seafood, melde IntraFish.

Svar: Før årsskiftet skal vi i departementet greie å få på plass et godkjen-
ningssystem for bestander som der er fastsatt kvote på, på kvalifisert viten-
skapelig grunnlag, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) til IntraFish.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

KONSESJONER: Terje 
Øverskottnes i selskapet A. 
Øvreskottnes i Lofoten fikk 
ikke laksekonsesjonen han 
søkte om. Nå kan han komme 
til å stenge hvitfiskmotta-
ket sitt - fordi han ikke kan 
subsidiere dette ved hjelp av 
«laksepenger»  fra blant an-
net framtidig bearbeiding.
ILL.FOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner 
Det har i år blitt tildelt 65 QQ

lakse- og ørretkonsejoner. 
Fylkeskommunene har hatt en QQ

rådgivende rolle i årets konse-
sjonsrunde. Fiskeridirektoratets 
regionkontor har gjort den ende-
lige tildelingen.

Selskaper som har blitt QQ

prioritert har nå fått tilsagn om 
at de kan få kjøpe konsesjonene 
med forbehold om at ikke andres 
klage skal endre bildet.

En konsesjon koster åtte milli-QQ

oner kroner i hele landet bortsett 
fra i Finnmark. I Finnmark koster 
den tre millioner kroner.

delegert til Fiskeridirektoratets 
regionkontor med klagerett til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Han understreker at depar-
tementet ikke går inn i, eller 
kommenterer enkeltsaker eller 
klagesaker. 

Øvreskottnes sier at han 
skjønner at hvitfisk ikke er laks, 
men at de to tingene allikevel 
henger sammen.

– Poenget er at vi har noe å 
vise til. Vi har drevet med vide-
reforedleing av fisk helt siden 
selskapet  ble startet i 1898. Vi 
startet Skotneslaks i 1987 og 
slakter vår egen fisk. Jeg kan 
bare ikke fatte at ikke vi blir 
prioritert i årets konsesjons-
runde, sier Øverskotnes.

Skjønnhetskonkurranse
I klagen skriver Øvreskottnes 
dette om selskapets historie 
som viderefordler:

«Vi er den minste aktøren, 

og har lenge bidratt aktivt til 
foredlingsindustri. I tillegg så 
mener vi klart å kunne doku-
mentere en naturlig prioritet 
under eventuelle «andre for-
hold» dersom søkere står likt 
både i forhold til størrelse og 
i forhold til å oppfylle bearbei-
dingskravet. Dette ikke minst 
når en legger vår lange histo-
rien som liten aktør til grunn, 
hvor selskapet på tross av 
nedgangstider i fiskeindustrien 
likevel har valgt å opprettholde 
sysselsetting».

Øvreskottnes er forbannet 
på «skjønnhetskonkurransen» 
der det har vært fritt fram for å 
love mest mulig. I klagen skiver 
han:

«Vi har valgt å skrive en ær-
lig søknad, uten å kaste oss på 
karusellen om å vinne norges-
mestertittel i søknadsskriving. 
Vi forventer at Fiskeridirekto-
ratet behandler alle søknadene 

med respekt, og med bakgrunn 
i tilegnet kunnskap om nærin-
gen og næringsaktørne, ikke 
å basere sin prioritering med 
bakgrunn i en skjønnhetskon-
kurranse».

Kan ikke kommentere
Regiondirektør i Fiskeridirek-
torats region Nordland, Janne 

Andersen, sier til Fiskeribla-
detFiskaren at regionkontoret 
i Nordland ikke setter noen vil-
kår for de nye konsesjonene.

– Jeg kan ikke kommen-
tere den konkrete saken med 
Skottneslaks. Men det jeg kan 
si er at hvis et oppdrettselskap 
i søknaden for eksempel lover å 
bearbeide 50 prosent av laksen, 

vil det ikke bli fulgt opp fra vår 
side om han virkelig gjør det, 
sier Andersen.

– Da lurer jeg på hva som er 
vitsen med å ha bearbeidings-
kriteriet med når det ikke føl-
ges opp, sier Øvreskottnes.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

HAVBRUK Dystert 1: Eksportfall på 14 prosent. Store svingninger i prisen og mindre 
etterspørsel. Generalforsamlingen i Dansk Akvakultur tidligeri sommer var 
ikke akkurat preget av lystige temaer. skriver IntraFish.

– Et NM i 
søkNads-
skriviNg

Agnar Berg
Bodø

Salmon Group-
selskapene har 
til sammen 26 
matfiskkonse-
sjoner. Grup-
peringen fikk 
10 av de 65 
konsesjonene 
i årets tilde-
l i n g s r u n d e . 
Men Pedersen er allikevel 
kritisk – Det som skjedde er 
akkurat det vi fryktet. Søkerene 
kunne love så mye de ville i søk-
nadene, uten at det kan følges 
opp, sier Pedersen.

Lover videreforedling
Pedersen sier utgangspunktet 
for en del konsesjonsøkere var 
håpløst. De måtte love mye mer 
enn det som er mulig å holde.

– Ta de som ikke har kon-
sesjoner fra før av. Du søker 
om én konsesjon. Hvordan i all 
verden skal du greie å komme i 
drift med bare én konsesjon og 
i tillegg drive med bearbeiding? 
Du kan selvfølgelig samarbeide 
med en aktør som har bear-
beiding. Men hvem er det som 
tjener på det, spør Pedersen.

Pedersen sier at rammene 
rundt årets konsesjonsrunde 
la til rette for å bruke alle mid-
ler for å sikre seg konsesjoner: 
Perfekte søknader og massiv 
lobbyvirksomhet mot fylkes-
kommunen og Fiskeridirekto-
ratets regionkontor.

– Det er logisk at det ble slik. 
For tenkt deg. Du må betale åtte 
millioner for konsesjonen. I søk-
naden står du fritt til å skrive 
det du vil og love det ene etter 
det andre. Ingen følger dette 
opp. Dagen etter du har sikret 
deg konsesjonen kan du selge 
den for opp mot 30 millioner 
kroner, sier han.

Pedersen sier at det enkleste 
måten å gjøre en konsesjons-
tildelingen på, er å innføre et 
auksjonssystem.

– Da kunne en kutte ut disse 
kriteriene og alle prosessene. 
Det ville føre til langt mindre 
bråk, mener han

Grundig gjennomgang
Direktør for 
n æ r i n g s u t -
vikling i FHL, 
Geir Ove Yst-
mark, sier at 
han ikke vil 
kommentere 
om konse-
sjonsrunden 
endte opp med 
et norgensmesterskap i søk-
nadsskriving. 

Han sier imidlertid at det må 
gjøres en nøye gjennomgang av 
årets konsesjonsrunde.

Ifølge tildelingsforskriften 
skal det for det første legges 
vekt på om søker er en mindre 
aktør. Det vil si ikke har mer 
enn 19 konsesjoner.

For det andre om søker vil 
bidra til mer verdiskaping på 
kysten, som  bearbeiding.

– Tildelingsforskriften var 
grei. Men måten tildelingen er 
gjort på er kritikkverdig. Vi 
mener at Fiskeridirektoratet 
har misforstått tildelingsfor-
skriften ved at direktoratet har 
tolket den slik hen at begge de 
to hovedkriteriene skulle opp-
fylles. Vi mener at det er nok å 
oppfylle et av kriteriene, sier 
Ystmark.

Ystmark sier at konsekven-
sen av Fiskeridirektoratets 
praksis var at både store og 
små selskaper falt utenfor.

– De store oppfyller bearbei-
dingskriteriet, men på grunn 
av at de har mer enn 19 konse-
sjoner, er de for store. De små 
oppfyller kriteriet om at de er 
små. Men når ikke opp når det 
med det andre kriteriet, bear-
beiding, sier Ystmark

Har registrert misnøyen
Ystmark sier at det står i merk-
nadene til tildelingsforskriften 
at de to kriteriene er «uavhen-
gige» av hverandre og at det 
dermed er nok at en tilfredstil-
ler ett av dem.

Fungerende ekspedisjonssjef 
i Fiskeri- og kystdepartementet, 
Astrid Holtan, sier til Fiskeri-
bladetFiskaren at det var ikke 
ment slik at begge kriteriene 
måtte være oppfylt.

– Jeg har registret at det 
har vært en del misnøye i opp-
drettsnæringen etter denne 
konsesjonsrunden, men jeg 
ønsker ikke å kommentere det 
ytteligere.

– Har denne konsesjonsrun-
den vært et norgesmesterskap 
i søknadskriving og at det som 
loves i søknadene ikke kan føl-
ges opp?

– Det vil jeg ikke kommenter 
ut over å si at vi legger opp til 
at oppdretterne vil gjøre det 
de har skrevet de skal gjøre, 
sier Holtan.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjonskrig
Det har vært mye bråk og mis-QQ

nøye etter årets tildelingsrunde 
for lakse- og ørretkonsesjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet QQ

har to hovedkriterier i sin tilde-
lingsforskrift. 

Men departementet har ingen QQ

sanksjonsmulighet overfor 
søkere som ikke gjør det de lovet 
for å få konsesjonen.

Dette mener mange er QQ

betenkelig og kaller det et NM i 
søknadsskriving.

Daglig leder Leif Rune 
Pedersen i oppdretts-
grupperingen Salmon 
Group, sier at årets 
konsesjonsrunde ble 
et norgesmesterskap i 
søknadskriving.

zkonsesjon Kritikk mot tildelingsprosessen

Leif Rune 
Pedersen

– Søkerene kunne  ”love så mye de ville i 
søknadene
Leuf Rune Pedersen, daglig leder i 
Salmon Group

HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man 
tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-
verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. 

Agnar Berg
Bodø

Det sier lak-
seoppdretter 
Terje Øver-
skotnes i lak-
s e s el sk ap et 
Skotnesla ks 
på Vestvågøy i 
Lofoten. 
– Det er et stort 
bedrageri at det skal bli så mye 
bearbeiding av laksen som 
mange oppdrettere hevder de 
skal gjøre. Det har jeg ingen tro 
på. Det viser også erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunder, sier 
Øverskotnes til Fiskeribladet-
Fiskaren.

Er forbannet
Skotneslaks har bare én 
konsesjon, men har eget lak-
seslakteri. Øverskotnes driver 
også hvitfiskmottak gjennom 
selskapet A. Øvreskotnes AS. 
Selskapet ble etablert for 112 år 
siden. Laks begynte han med 
for 25 år siden.

De siste tre årene har lakse-
virksomheten subsidiert hvit-
fiskmottaket med syv millioner 
kroner, ifølge Øverskotnes.

– Jeg føler det rett og slett 
ydmykende at jeg ved å skrive 
en ærlig søknad ikke er kom-
met i betraktning. 

Jeg tenkte at det var fornuf-
tige folk som skulle behandle 
søknadene og at en ikke trengte 
å legge ut i det vide og brede om 
hva en skulle gjøre hvis en fikk 
konsesjonen. 

At jeg for eksempel har brukt 
laksepenger til å holde mottakt 
i drift, ser ikke ut til å bety noe, 
sier han.

– Hva skrev du i søknaden?
– Jeg skrev som sant var at 

hvis jeg fikk én konsesjon til så 
ga det grunnlag for viderefored-
ling under visse forutsetninger. 
Det er at vi skal videreforedle 
når markedet tilsier det, og el-

lers sende hel fisk til markedet. 
Jeg har jo først og fremst et 
ansvar for selskapet. Det ville 
ikke riktig av oss å ta grep som 
ikke er økonomisk forsvarlig, 
for selskapet skal jo overleve, 
sier Øverskotnes.

Løgn i søknadene
Øverskotnes sier som et eksem-
pel at det ikke kan forsvares å 
selge filet til 40 kroner kiloet 
når det er mulig å oppnå 30 
kroner kiloet for hel laks.

– Jeg vil påstå at det er rein 
løgn i mange søknader. 

Det kan ikke bli så mye 
videreforedling ut av dette 
som selskapene lover nettopp 
fordi oppdrettselskapene vil 
ta bedriftsøkonomiske vurde-
ringer og kun videreforedling 
når markedet betaler mest for 
disse produktene. Det er også 
dyrt å investere i filetmaskiner, 
sier han.

– Er du skuffet over andre 
lakseselskaper i Nordland som 
har fått konsesjoner fordi de 
hadde gode søknader?

– Ja det er jeg, de har gått over 
lik for å få tak i konsesjoner. De 
har formulert gode søknader 
og de har drevet en aktiv lob-
byvirksomhet både rettet mot 
fylkeskommunen og mot Fis-
keridirektoratets regionkontor 

i Nordland.  I tillegg er noen 
av oss brukt i et skittent spill, 
sier han.

I tildelingsforskriften til Fis-
keri- og kystdepartemente står 
dette om hva det skal legges 
vekt på i årets tildelingsrunde: 
At søker er en mindre aktør og 
at søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding.

Ifølge fylkesråd for næring 
i Nordland fylkeskommune, 
Arve Knutsen, har det vært et 
voldsom trykk på fylkeskom-
munen i konsesjonssaken.

Massiv lobbyvirksomhet
Knutsen sier at noen av selska-
pene som fylkeskommunen 
ikke prioriterte og som var 
svært aktiv med lobbyvirksom-
het mot fylkeskommunen, til 
slutt fikk konsesjoner av Fis-

– Oppdretterne lyver

LOVER FOR MYE: Lakseoppdretter Terje Øverskotnes i Skotneslaks på Vestvågøy i Lofoten har 
lite tro på at lakseoppdretterne som har fått konsejoner greier å holde det de lovet i konse-
sjonssøknadene.  ILL.FOTO

Fakta: tildeling
Det har blitt tildelt 65 lakse-QQ

konsesjoner i år. Nordland har 
fått 15. 

Det er i Nordland det har vært QQ

mest bråk om konsesjonene. 
Det var 81 søknader i Nordland 
og mange var skuffet over at de 
ikke fikk.

Konsesjonstildelingen har QQ

skapt split blant oppdretterne, 
de som ikke fikk mener at de har 
like gode grunner til å få som 
dem som fikk.

–Jeg har har blitt straffet 
for å være ærlig i forbin-
dele med at jeg søkte 
om én ny laksekonse-
sjon. De fleste oppdret-
terne har lovet mer enn 
de kan holde.

z konsesjoner

Terje 
Øverskotnes

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli 
så mye bearbeideing av 
laksen
Terje Øverskotnes, Skotneslaks

keridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

Knutsen sier at gode søkna-
der var avgjørende for rådene 
til fylkeskommunen. Det var 
kun det som sto på papiret fyl-
keskommunen kunne forholde 
seg til. 

– Selskaper som hadde en 
god plan og som hadde gode 
vurderinger, der ikke alt var 
rosenrødt, lå godt an, sier Knut-
sen.

Fylkeskommunens rolle var 
imidlertid bare å komme med 
råd. Det var Fiskeridirektora-
tets regionkontor som tok den 
endelige avgjørelsen. Region-
kontoret tok åtte av de 15 rådene 
til følge i Nordland.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

– Som fryktet
Tidligere 
statssekretær 
i Fiskeri- og 
kystdeparte-
mentet, Janne 
Johnsen 
(H), er ikke 
overrasket at 
konsesjonstil-
delingen har 
skapt splid blant oppdretts-

selskapene.  – Dette er et 
resultat av en «skjønnhets-
konkurranse» der det er om å 
gjøre å skrive gode søknader 
samt å være dyktig på lobby-
virksomhet. At dette skaper 
splid blant oppdretterne, var 
et viktig argument da vi var 
i regjering for å avskaffe en 
slik system med «skjønnhets-
konkurranse», sier Johnsen.

Johnsen var forrige fis-
keri- og kystminister, Svein 
Ludvigsens statsekretær. Nå 
er hun heltids fylkespolitiker i 
Rogaland.

– Det er også problematisk 
at selskapene får love ting 
og så har en ingen mulighet 
til følge opp om de virkelig 
gjennomførte de sa de skulle 
gjøre. Det må være sank-

sjonsmuligheter overfor dem 
som ikke holder hva de lover, 
sier hun. Ludvigsen-regimet 
mente i forbindelse med 
konsesjonstildelinger at det 
skulle settes minstekrav til 
oppdretsselskapene. De som 
innfridde kravene kunne for 
eksempel være med i en lodd-
trekning eller i en budrunde 
på konsesjonene. 

Janne 
Johnsen

Konsesjonene tildelt
trønDelag: Fiskeridirektora-
tets regionkontor har nå tildelt 
samtlige 6o laksekonsesjoner 
som er knyttet til konkrete fylker. 
Det som gjenstår nå er fem 
økologisk konsesjoner.

I går ble det kjent hvilke sel-
skaper i Trøndelagsfylkene som 
får konsesjoner. Her er listen for 
Sør-Trøndelag:

To konsesjoner til Refsnes 
Laks. Én hver til R. Lernes, Må-
søval Fiskeoppdrett, Krifo Fisk, 
Knutshaugfisk, HitraMat og Ervik 
Laks & Ørret.

I Nord-Trøndelag fikk disse: 
To konsesjoner til Bjørøya Fiske-
oppdrett. Én hver til SinkaBerg 
Hansen, Midt-Norsk Havbruk, 
Emilsen Fisk, Lund Fiskeoppdrett 
og Vikna Sjøfarm AS.

Forutsetter
lOVet: Fiske-
ridirektør Liv 
Holmefjord 
sier at Fiske-
ridirektoratet 
forutsetter at 
oppdrettssel-
skapene følger 
opp i praksis 
det de har lovet 
i søknadene sine.

– Utgangspunktet for å tildele 
konsesjonen er at selskapene 
mener noe med de planene de 
oppgir i søknaden. Hvis det skulle 
vise seg at de ikke gjør det, kan 
ikke Fiskeridirektoratet gjøre 
noe. Det er for eksempel ikke 
mulig å inndra konsesjonene, sier 
Holmefjord.

Øverskotnes synes det er mer-
kelig å sette tildelingskriterier 
som ikke kan følges opp.

Liv 
Holmefjord
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Geir Ove 
Ystmark

Regiondirektør Alf Albrigtsen 
i Fiskeridirektoratets region 
Trøndelag har hatt ansvaret 
for å tildele 15 lakse- og ør-
retkonsesjoner i de to trønde-
lagsfylkene.

Han mener imidlertid at det 
er flere ting å sette fingeren 
på i forbindelse med årets 
tildelingsrunde.

– Slik jeg 
ser det, så 
har det vært 
et norges-
mesterskap i 
søknadskri-
ving. Søkerne 
har lovet mye 
i søknadene 
uten at myn-

Alf 
Albrigtsen

– vil kontrollere søkerne

12 mandag 27. juli 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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HAVBRUK Forskning: Høgskolen i Bodø starter nå et internasjonalt samarbeidspro-
sjekt hvor de vil ha fokus på oppdrett av berggylte. - Vi ser at interessen for 
leppefisk er økende, sier Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø.

LAKSEKRIG

Vegard Solslstten
Bergen
Oppdretter Inge Kristoffersen 
slakter Nordland Fylkeskom-
munes prioritering av nye 
konsesjoner. Han varsler alle-
rede anke om han ikke får ny 
konsesjon.

– Vi driver eget slakteri, men 
har for lite råstoff til å kunne ha 
helårsdrift. Det resulterer i at vi 
i om lag tre måneder i året ikke 
har drift ved slakteriet. Dermed 
klarer vi ikke å holde på folk. Vi 
lærer opp ungdommer bare for 
å se dem gå over til konkurren-
tene som kan tilby sysselsetting 
gjennom hele året, sier Inge 
Kristoffersen til IntraFish. 

Nådde ikke opp
Egil Kristoffersen & Sønner er 
en av søkerne til de nye lakse-
konsesjonene i Nordland. Sel-
skapet nådde imidlertid ikke 
opp da Nordland Fylkeskom-
mune foretok sin prioritering.
– I løpet av 5-8 år er vi nødt 
til å legge om produksjonen, 

men jeg er redd vi da må hente 
inn arbeidskraft fra utlandet. 
Da må vi heller legge opp til 
flere perioder av året der vi 
kjører lengre dager, for så å 
ha perioder uten aktivitet på 
slakteriet. Dette for å tiltrekke 
oss utenlands arbeidskraft. De 
vil gjerne jobber lange dager i 
en periode, for så å ta fri i til-
svarende periode. Det vil bli 
en produksjon som blir mer 
oppstykket, forklarer Kristof-
fersen. 

Får støtte
Kritiskerne får 
støtte fra FHL, 
som mener 
fylkeskommu-
nenes rolle i 
tildeling av nye 
konsesjoner 
gir grunn til 
bekymring.

Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir 
Ove Ystmark, understreker at 
FHL ikke har noen formening 
om valgene. 

– Vi er opptatt av prosessen, 
og at tildelingen skjer i forhold 
til de fastlagte kriteriene, sier 
Ystmark til IntraFish. 

Han sier FHL kommer til å 
følge nøye med. 

– Det er med undring vi ser at 
en i Nordland lager egne tilde-
lingskriterier, sier Ystmark. 

Skuffer mange
Nordland fylkeskommunes 
«egne» regler skuffer mange 

mindre oppdrettere i fylket. 
Tildelingen av konsesjoner til 
store aktører faller på stein-
grunn.

– Det finnes mange små ak-
tører som rett og slett er forbi-
gått, dette er ikke i tråd med 
de politiske intensjonene for 
tildelingen, sier Kristin Sæther, 
fagsjef oppdrett i NSL.

– Selskap med mer enn 19 
konsesjoner burde ikke få 
noen ny konsesjon i denne 
omgangen. Så lenge det finnes 
mange små aktører som ikke 
har fått prioritet, mener vi noe 
er gjort feil i prioriteringen, sier 
Sæther.

Føles som en lottogevinst
Marius Mindor Eikremsvik i 
Glomset føler at han har vunnet 
i lotto - selv om innsatsen er åtte 
millioner kroner. 

– Nå kan vi endelig doble pro-
duksjonen.Oppdrettsveteranen 
har vært fraskåret å søke om 
nye konsesjoner helt til i fjor da 
verneområdet rundt Glomset 
ble opphevet.  – Derfor var tu-
ren endelig kommet til oss.

vegard.solsletten@intrafish.com
Telefon: 55 30 22 33 FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Tildelingen av nye 
oppdrettskonsesjoner i 
Nordland skaper store 
bølger. Fylkets egne 
kriterier fører til stor 
frustrasjon blant en 
rekke næringsaktører i 

z konsesjoner

Geir Ove 
Ystmark

Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland 
lager egne tildelingskri-
terier
Geir Ove Ystmark FHL

mer energi, 
mindre utslipp.

med teknologi er 
begge deler mulig.

 KOLON | 092348

www.exxonmobil.no
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brønnbåt og at selskapet selger 
sin egen laks.

Odd Bekkelis sønn, Ken Rune 
Bekkeli, sier at det for enkelte 
nok er pussig at Salaks velger å 
ha sitt eget slakteri når selska-
pet kun har fem konsesjoner.

– Men jeg er sikker på at vi 
sitter igjen med like mye på 
bunnlinjen med det lille slak-
teriet vårt som de store slak-
teriene fordi vi har en veldig 
rasjonell drift, sier Ken Rune 
Bekkeli.

Salaks søkte om én konsesjon 
i årets tildelingsrunde, men 
fikk det ikke.

Mer aktivitet
– Hovedgrunnen for å søke var 
at større råstoffgrunnlag ville 
ha gitt mer større aktivitet på 
slakteriet, flere slaktedager, 
sier Odd Bekkeli

Det har kostet cirka 50 millio-

ner å bygge Astafjord Slakteri, 
som i april i år ble offisielt åpnet 
av tidligere fiskeri- og kystmi-
nister å nåværende fylkesmann 
i Troms, Svein Ludvigsen.

Lundberg sier at en i planleg-
gingen av det nye slakteri har 
tatt høyde for filetskjæring.

Han sier videre at filetskjæ-
ringen vil betyr fem ekstra 
produksjonsarbeidsplasser. I 
tillegg vil filetaktivitetet gene-
rere mer arbeid i andre deler av 
virksomheten, sier han.

Oppbrukt ord
Lundberg sier at å sende filetter 
i stedet for hel laks til marked 
er fornuftig ut fra et miljøper-
spektiv. Det er imidlertid  etter-
spørsel etter pre-rigor kvalitet 
fileter som er drivkraften for 
filetskjæringen.

– Da vi begynte å planlegge 
det nye lakseslakteriet, var ikke 
filetskjæring med i prosjektet. 
Det var i fjor høst og vinter at vi 
begynte å se på muligheter til 
å ha en avdeling for filetreing. 
En viktig årsaken til dette er 
mulighetene som åpner seg for 
fileter i til USA. Vi tror at vi i 
framtiden vil levere fileter både 
til USA og EU. I tillegg ligger vi 

nær Russland med de mulighe-
tene det gir, sier Lundberg.

Bedre kvalitet
Daglig leder for Astadfjord 
Slakteri, Knut Erik Rekstad,  
sier at det er satt av cirka 400 
kvadratmeter i det nye bygget 
på til sammen 3400 kvadrat-
meter til filetskjæring.

– Ordet «bearbeiding» er på 
mange måter oppbrukt. Det er 
har blitt brukt alt for ofte av lak-
seoppdretterne uten at det har 

skjedd noe særlig. Men nå tror 
jeg at bearbeiding virkelig blir 
en realitet. Det skyldes først 
og fremst at markedet vil ha 
bedre kvalitet på laksefiletene. 
De vil ha pre-rigor fileter, sier 
Lundberg.

Lundberg sier at når innkjø-
ringen av slakteriet er ferdig, 
vil en begynne å se på videre-
foredling.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Også de små vil foredle

Agnar Berg
Sør-Troms

Det er stor interesse for pre-
rigor filetere blant kundene. En 
slik type filet er bare mulig å 
skjære i Norge. Derfor har vi 
konkrete planer om å begynne 
å skjære fileter, sier medier i 
lakseslakteriet Astafjord Slak-
teri i Gratangen i Sør-Troms, 
Tore Lundberg.

Pre-rigor fileter
Pre-rigor filetering betyr fi-
letskjæring før laken har gått 
inn i «dødsstivhet». Det betyr 
i praksis at det ikke er mulig å 
sende hel laks til EU-markedet 
for filetering der. Filetskjærin-
gen må skje i Norge

– Det som skjer nå i USA-
markedet, med stadig større 
etterspørsel etter laksefileter, 
gjør det interessant for at også 
vi kan begynne med filetering. 
Det kan enten skje ved at vi 
setter inn en filetlinje på vårt 
eget slakteri, eller at vi sam-
arbeider med andre om selve 
filetskjæringen, sier Odd Bek-
keli i lakseoppdrettsselskapet 
Salaks i Salangen kommune i 
Sør-Troms.

Syv konsesjoner
Astafjord Slakteri er eid med 50 
prosent hver av de to lakseopp-
drettsselskapene Gratangslaks 
og Kleiva Fiskefarm. De to lak-
seselskapene har til sammen 
syv konsesjoner, som de har 
samdrift på.

Lakseselskapet Salaks har 
fem matfiskkonsesjoner. Det var 
Odd Bekkeli som startet selska-
pet som en ren smoltprodusent 
i 1979. I 1984 fikk selskapet den 
første matfiskkonsesjonen og 
året etter ble den første smolten 
satt i sjøen.

I dag er Salaks den største 
private arbeidsplassen i Salan-
gen kommune med 35 ansatte 
når det slaktes laks.

Pre-rigor kvalitet
Selskapet har kontroll over sto-
re deler av verdikjeden ved at 
en har egen smoltproduksjon, 
matfiskproduksjon, slakteri og 

TilreTTelagT: lakseoppdretter Tore lundberg (t.v.) og daglig leder i astafjord Slakteri, Knut erik rekstad, sier at det er tilret-
telagt for videreforedling på det nye slakteriet. FOTO: AGNAR BERG

Videreforedling av laks 
er ikke bare en trend hos 
de store selskapene. 
Etterspørselen etter 
laksefileter i USA-marke-
det gjør videreforedling 
interessant også for de 
små.

z foredling

Ordet «bearbei- ”ding» er på mange 
måter oppbrukt
lakseoppdrettere Tore lundberg i 
gratangslaks

Kent rune Bekkeli (t.v) og Odd Bekkeli - Salaks i Sør-Troms

Nedskriver verdi
TORSK: Som følge av redu-
serte markedsprisene på 
torsk har Codfarmers vært 
nødt til å gjøre en ekstraordi-
nær nedskriving av stående 
biomasse på 25 millioner. 
SelskapetS nedskrivningen er 
en følge av en verdijustering 
basert på laksepris.

Glad for Helga
MTB: Økt MTB er en seier for 
FHL. Dette har vi jobbet lenge 
for å få til, sier leder av Vest-
norsk Havbrukslag, Sveinung 
Sandvik. Han var fornøyd med 
Fiskeri og Helga Pedersens 
NÅR hun åpnet for muligheten 
for oppdretterne til å søke om 
fem prosent ekstra MTB.

Fekk halvert sitt resultat
RESULTAT: Oppdrettsdelen i Midt-Norsk Havbruk fekk nær 
halvert driftsresultatet, medan årsresultatet for konsernet enda 
i minus etter underskot for dotterselskapet Nils Williksen.Års-
rekneskapen viser at inntektene i oppdrettsdelen av Midt-Norsk 
Havbruk gjekk ned frå 263,3 millionar kroner i 2007 til 213,9 
millionar kroner i fjor. Driftsresultatet til oppdrettsselskapset 
Midt-Norsk Havbruk enda på 33,5 millionar kroner, mot 64,9 
millionar kroner året før. Årsresultatet enda på 5,2 millionar 
kroner.
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Kan sette vilkår
Det kan 
settes vilkår 
til lakse- og 
ørretkonse-
sjonene som 
tildeles i år. 
Fiskeridi-
rektoratets 
regionkontor 
har anledning 
til det. Dette 
fremgår av tildelingsforskrif-
ten, men det er opp til region-
kontorene om de vil gjøre det, 
sier ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet.

Den aktuelle hjemmelen 
er paragraf 10 i tildelingsfor-
skriften: 

Forskriften
«Det kan setjast vilkår som 
medverkar til at dei kriteria 
som er avgjerande for tilde-
linga blir etterlevde, jf. §§ 6 
og 7. Vilkåra skal gå fram av 
løyvedokumenta».

FiskeribladetFiskaren har 
tidligere skrevet at oppdretts-
selskaper som søker om å få 
tildelt konsesjoner i denne 
tildelingsrunden kan love mye 
i søknaden for å få konsesjo-
nen. Men at det de lover ikke 
er bindene.

Nerheim mener dette er en 
feil bilde av situasjonen og at 
departementet har vært klar 
over denne problemstillingen 
da tildelingsforskriften ble 
laget. Men det er altså opp til 
regionkontorene – og Fiske-
ridirektoratet i klagerunden 
- om de vil anvende denne 
«vilkårsparagrafen».

Nerheim sier at det er i 
områder der det er konkur-
ranse om konsesjonene det er 
aktuelt å bruke denne para-
grafen. I Finnmark hvor det 
ikke har vært flere søknader 
enn det har vært tilgjengelige 

konsesjoner, vil det i henhold 
til forskriften for eksempel 
ikke være aktuelt med vilkår, 
sier han.

– Da vi laget forskriften 
så vi det naturlig at det i 
et område med konkur-
ranse om konsesjonene og 
en oppdretter skriver noe i 
søknaden som er viktig for 
at han blir prioriterte, kunne 
settes vilkår for tildelingen av 
konsesjonen til nettopp han. 
Gjør han ikke det han har 
lovet i søknaden kan dermed 
konsesjonen senere ved even-
tuelle brudd på vilkårene, bli 
inndratt, sier Nerheim.

Til staten
– Vil andre selskaper som var 
med i tildelingsrunden, men 
som ikke ble prioritert, kunne 
få den aktuelle konsesjonen?

– Nei den vil nok bli inndratt 
til staten, sier Nerheim

– Konsesjonsrunden skal 
bidra til næringsutvikling på 
kysten. Dette er ikke poker 
der en kan bløffe seg fram. 
Vilkårene Fiskeridirektoratet 
kan sette, gir sanksjons-
muligheter for bløffing, sier 
Nerheim. Status  for årets til-
delingsrunde er at de heldige 
selskapene har fått tilsagn om 
konsesjon. De får  konsesjo-
nene med forbehold at det er 
klageadgang og at dette kan 
endre bildet. Nerheim sier at 
hvis et selskap vinner fram i 
med sin klage, vil det ikke bli 
tildelt «nye» konsesjoner til 
dette selskapet.

– Hvis et selskap vinner 
fram, vil et annet selskap 
i samme region «tape» sin 
konsesjon. Det kommer ingen 
«friske» konsesjoner inn, sier 
Nerheim.

Eventuelle vilkår vil følge 
konsesjonen uavhengig av 
hvem som eier den.

Magnor 
Nerheim
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Tabloid i Vestertana

S
voltne av mangel på 
skandalar i valkam-
pen dreg dei seg over 
Finnmarksvidda, 
og endeleg, der ute 

på stranda i Vestertana, mot 
Ishavet, finn dei eit einsamt, 
forblåst  kryp-inn der ein 
liten, lukkeleg familie har 
tenkt å bu. Men her er ingen 
ferdigstillelsesattest. Gud 
hjelpe oss.

– Dette blir berre så altfor 
tåpeleg, Dagbla’. Heldigvis 
reagerte folk flest på tullibal-
let. Det er ei sunn rettskjensle 
hos desse folk flest, som ein 
ikkje skal tukla med. 

Mellom anna meiner folk 
flest at den som handlar i 
vanvare, utan forsett, som t.d. 
har gått seg vill i paragraf-
jungelen og gløymt noko så 
livsviktig som ein ferdig-
stillelsesattest, bør kunna 
tilgjevast, prompte. Dette 
kristelege sinnelaget gjeld 
for alle, men ikkje for norske 
fiskarar. Dei skal straffast 

uansett, som om dei alltid har 
handla med forsett. Trass i at 
deira paragraf-jungel er blant 
dei tettaste, mørkaste og mest 
kronglete. 

Men Dagbladet har meir 
nytt frå Vestertana: Dei kan 
avsløra at fiskeriministeren 
tenkjer som alle oss andre 
her ute i periferien – ho 
prøver å sikra den framtidige 
drifta for seg og sine,  inntil 
dei gråe hår. Men det er 
vanskeleg og kontroversielt, 

så Gud velsigne og bevare 
henne. For då må drifts-
grunnlaget styrkjast i eit land 
som krev stendig auke i pro-
duktiviteten. Derfor  må også 
Helga Pedersen, sauebonde, 
strukturera:  Ho kjøper ikkje 
eitt eller to nabobruk, men 12 
(iflg. Dagbladet). 

Ho tek med andre ord 
godt i. Og ho kan gjerne få 
kjøpa 12 til, dersom ho vil.  
Struktureringa av småbruk i 
Vestertana skjer utan avkor-
ting, og samanslåinga gjeld 
i ubegrensa framtid, såkalla 
tidsubegrensa strukturering. 

Her er altså ingen  grenser 
i tid eller omfang; vil Helga 
kjøpa opp Vestertana med 
beiterettar,fiskerettar og 
jaktrettar, så er heile herleg-
dommen hennar, til evig tid. 
Makalaust. 

Men slik er det jo i landet 
vårt, i industrien, i oppdretts-
næringa, i landbruket, men 
altså ikkje i fiskerinæringa. 
Og det er Helga Pedersen som 
vil ha fiskerinæringa annleis, 
særleg når det gjeld reglane 
for strukturering. 

Ho må jo ha gjort seg nokre 
tankar, fiskeriministeren vår, 
når ho oppdaga at ramme-
vilkåra for sauegjetarane  i 
Vestertana var akkurat så 
fornuftige som sjarkfiska-
ren i Skarsvåg ville ha dei i 
si næring, men som Helga 
Pedersen sa nei til. 

Det gleder meg at fiske-
riministeren min og eg sit i 
same båten og truleg ser for 
oss dei same uavvendelige 
løysingane for framtida, ho 
som sauebonde i Vestertana, 
eg som fiskar i Austevoll. 

Velkommen til Bekkjarvik 
for ein prat, her har me både 
sauer og fisk.

Vel ”kommen til 
Bekkjarvik for 
ein prat, her 
har me både 
sauer og fisk

Så kom tabloid-verda til Vestertana.  Journalistar frå Dagbladet, rov-
dyr i tigerstaden Oslo, snusar seg nordover liksom grådige gråbein.

z gjesten

INGE HALSTENSEN

Inge Halstensen er leder i 
Fiskebåtredernes Forbund. 
Han bor på Austevoll.

Bente Aasjord

Ivan Kristoffersen

RagnaR Tveterås

ClaIRe Armstrong

Inge Halstensen

Gjesteskribenter:

Ian Kinsey

i tildelingen av laksekonsesjoner i år har en 
rekke av søkerne konkurrert om å legge de 
mest vidløftige planene på bordet. En slik 

skjønnhetskonkurranse stiller forvaltningen i et 
dårlig lys.

Når Fiskeridirektoratet åpent innrømmer 
at de ikke vil kontrollere om søkerne holder 
løftene de kommer med om videreforedling og 
sysselsetting, er det å invitere til svindel. Da er 
det hvordan søknaden pyntes som teller, ikke 
hva som faktisk skapes etter at konsesjonene er 
gitt. Et slikt system svekker troverdigheten til 
Fiskeridirektoratet, som er det myndighetsorga-
net som skal følge opp konsesjonssøknadene.

Vi stusser også over at Fiskeridepartementet 
sier at det er bestemmelser i regelverket som gir 
Fiskeridirektoratet anledning til å sette vilkår 
for konsesjonen, for i neste omgang å vise til at 
det er opp til hver enkel regiondirektør i Fiske-
ridirektoratet å bestemme om det skal settes 
slike betingelser. Hva var da vitsen med å la 
videreforedling være ett av de viktigste kriteri-
ene for tildeling av nye konsesjoner? Her må 
kritriene settes som en betingelse for å beholde 
konsesjonen, og her må det være samme krav 
til alle om å oppfylle kriteriene. Hvis viderefor-
edling var avgjørende for at konsesjonen ble 
innvilget, bør konsesjonen inndras om de ikke 

starter med det. 
Det kan disku-

teres hvor lang tid 
søkerne skal få på 
seg til å realisere 
planene, men et-
ter en periode må 
konsesjonen inn-
dras hvis løftene 
ikke er innfridd. 
Det samme bør 
skje om konsesjo-
nene selges til en 

tredjepart. At konsesjoner tildelt i tidligere run-
der har blitt omsatt få år etter kosesjonene ble 
gitt, stiller hele konsesjonsordningen i et dårlig 
lys. Det blir som å vinne i lotto, og gir mistanke 
om at bak søknadsprosessen ligger det skjulte 
motiver og allianser. 

Forholdene rundt årets og tidligere års tilde-
ling av laksekonsesjoner, får oss til å konkludere 
at ordningen bør endres. Skjønnhetskonkurran-
ser stimulerer til et system som korrumperer 
hele ordningen. Dette systemet bør erstattes av 
et nytt, der det er objektive kriterier som legges 
til grunn. Miljø, bæreevne og tetthet mellom 
anleggene bør være avgjørende, gjerne kombi-
nert med åpen adgang til å etablere anlegg på 
lokaliteter i utkantstrøk. Det kan både skape 
lokal sysselsetting og ta i bruk kystområdene på 
en bærekraftig måte. Slik det er nå, kan det ikke 
fortsette.

Mer valgflesk
Fiskerne i åpen gruppe ber fiskeriminister om 

mer valgflesk. Særlig ønsker de mer torsk.
Hvis fiskerne med kvoterettigheter kun skal 

få ti prosent mer i kvote til neste år, kan hun vel 
love åpen gruppe et fritt torskefiske?

i dårlig lys

Skjønnhets
konkurranser 
korrumperer 
konse sjons
ordningen  
for laks
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HAVBRUK Konsesjon: Villa Organic har fått tildelt sin andre økologiske konsesjon for 
laks og ørret i denne tildelingsrunden. Selskapet fikk i utgangspunktet tildelt 
en konsesjon, men fikk en til, da det ble en ledig etter konkurs.

Reagerer på forskjellsbehandling

Agnar Berg
Bodø

– Jeg mener at vi kan sammen-
lignes med for eksempel vide-
reforedlingsbedriften Leines 
Seafood i Nordland. Dette sel-
skapet fikk to konsesjoner fordi 
de hadde behov for lakseråstoff 
til bearbeiding. Vi er akkurat i 
samme situasjon i Trøndelag. Vi 
søkte om to konsesjoner fordi 

vi hadde behov for råstoff, men 
fikk ingen, sier Krogh.

Satser på kysten
Et av de to hovedkriteriene 
i tildelingsforskriften er at 
selskaper som bidrar til vide-
reforedling skal prioriteres. 
Isfjord Seafood holder til i 
Trondheim. 

Selskapet har 40 ansatte og 
produserer gravlaks, røykalaks 
og fileter. Isfjord Seafood ville 
ifølge Krogh har drevet med 
lakseoppdrett i Roan kommune 
i Sør-Trøndelag.

I konsesjonssøknaden skri-
ver Isfjord Seafood at selskapet 
vil slakte laksen sin på det eta-
blerte skakteriet Kråkøy slak-
teri AS i Roan kommune og at 
Isfjord Seafood vil etablere en 
filetavdeling i Roan med 12 – 15 
arbeidsplasser.

– Vi var lovet lokaliteter i 

Roan kommune, sier Krogh.
Han er overgitt over hvilke 

selskapet Fiskeridirektoratet 
i region Trøndelag har tildelt 
konsesjoner til. 

Isfjord Seafood har klaget på 
regionkontorets vedtak.

Har samarbeidet
Isfjord Seafood reagerer i sin 
klage sterkt på ett selskap som 
regionkontoret til Fiskeridirek-
toratet valgte å prioritete.

Det et er sjømatselskapet Kri-
fofisk. Hovedvirksomheten til 
Krifofisk er hvitfiskmottak. 

Selskapet er etablert i Roan. 
Som Isfjord Seafood har ikke 
Krifofisk drevet med lakseopp-
drett. 

Krifofisk fikk i årets tilde-
lingsrunde én konsesjon.

Krifofisk har tidligere samar-
beidet med Isfjord Seafood. Kri-
fofisk har produsert varmrøkt 

laks for Isfjord Seafood. Men 
dette samarbeidet er nå brutt. 
Isfjord Seafood har en vurde-
ring av Krifofisk i sin klage til 
Fiskeridirektoratet.

Blant annet blir den økono-
miske evnen til Krifofisk truk-
ket fram i lyset:

At selskapet har en negativ 
egenkapital som har forverret 
seg de siste seks årene. Det blir 
også nevnt i klagen at Åfjord 
kommune, nabokommunen 
til Roan, og Åfjord Sparebank 
er de største kreditorene i sel-
skapet.

Nytt lakseprodukt
Det er også Åfjord Sparebank 
som garanterte for konsesjons-
vederlaget til Krifofisk på åtte 
millioner kroner.

– Det skjønner jeg godt at spa-
rebanken gjorde. For på den 
måten er det mulig for banken 

å få dekt inn gammel gjeld fordi 
konsesjonen er verd mye mer 
enn åtte millioner kroner, sier 
Krogh. Han er skuffet over at 
Fiskeridirektoratets region-
kontor i Trøndelag ikke gikk 
inn å sjekket den økonomiske 
situasjonen til selskapene. Om 
de i det hele tatt er i stand til å 
drive med lakseoppdrett. 

Han er også skuffet et ikke 
direktoratet sjekker andre lov-
nader selskapene kommer med 
i sine søknader.

– Et konkret eksempel på 
dette finner du i Krifofisk sin 
søknad. I søknaden til Krifofisk 

Daglig leder Lars Krogh 
i videreforedlingsbe-
driften  Isfjord Seafood 
i Trondheim reagerer 
på Fiskeridirektoratets 
regionsvise forskjells-
behandling i årets 
konsesjonsrunde.

z konsesjoner Omstridt tildeling av nye laksekonsesjoner
Vi søkte om to kon- ”sesjoner fordi vi hadde 

behov for råstoff
Lars Krogh

Burde ha sjekket 
Rådgiver for fiskeri i Sintef 
MRB, Fridrik Sigurdsson, 
synes det er merkelig at 
Fiskeridirektoratet kun ser 
på søknadspapirene til dem 
som søkte om oppdrettskon-
sesjoner i år.

– Jeg er sikker på at sakse-
handlerne ved Fiskeridirek-
toratets regionkontor kjenner 
godt til oppdrettsnæringen i 
sin region. Men jeg må si at 
det er pussig at ikke direk-
toratet i hvert fall sjekker 

de ukjente selskapene med 
oppfølingsspørsmål. De eta-
blerte selskapene som Salmar 
og Sinkaberg-Hansen er det 
ingen grunn til å sjekke for 
disse vet en hva står for, sier 
Sigurdsson.

Sigurdsson reagerer 
spesielt på at flere selskaper i 
sine konsesjonssøknader har 
lovet svært mye, spesielt når 
det gjelder bearbeiding, som 
er det ene av to hovedkriterier 
for å få konsesjon. 

– Når det gjelder dette 
burde Fiskeridirektoratet 
sjekket om det selskapene 
skriver er realistisk, sier han.

Sigurdsson sier videre at 
Fiskeridirktoratet burde 
offentliggjøre samtidig for 
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Aksjer: Norway Pelagic skal kjøpe tilbake egne aksjer til et planlagt aksje-
program for de ansatte. Selskapet har vedtatt å iverksette tilbakekjøp av inn-
til 50 000 egne aksjer, tilsvarende 0,32 prosent av selskapets aksjekapital. 

Slakteri: Aktører jobber nå for å få etablert et lakseslakteri på Sleneset i 
Lurøy, i Nordland. Samlet er det snakk om investeringer for vel 50 millioner 
kroner, melder Intrafish.

Myre: BioMar øker sin pro-
duksjonskapasitet i Myre. I den 
forbindelse har de gitt tekno-
logiselskapet Goodtech en ny 
utstyrskontrakt. Kontrakten 
gjelder for oppgradering og 
utvidelse av automatiserings-
systemet, samt leveranse av 
et nytt 2-linjers pakkeri for 
pakking av fiskefôr i Portabulk 
storsekk. Leveranseprosjektet 

skal påbegynnes umiddelbart 
og ferdigstilles tidlig i 2011, 
heter det i en børsmelding. 
Kontrakten er på NOK 21,7 
millioner. Goodtech ASA er 
et norsk teknologi- og ingeni-
ørkonsern som er notert på 
Oslo Børs. Selskapet leverer 
systemløsninger, teknologiske 
produkter og prosjekter innen 
miljø og industri. 

Biomar øker kapasiteten

børs: Handelsvolumet pas-
serte 60.000 tonn den 1.ok-
tober. Det er 20 prosent opp 
på fjorårets første ni måneder. 
Og nesten like mye som i hele 
2008. I hele fjor var laksebør-
sen Fish Pools handelsvolum 
65.447 tonn. I verdi utgjorde 
kontraktsvolumet i årets ni 
første måneder rundt 1,9 
milliarder kroner. - Det er mer 
enn i hele 2008 da verdien var 
knappe 1,7 milliarder, forteller 
administrerende direktør Søren 
Martens til IntraFish. Laksebør-
sen lever av kurtasje (handle-
kostnad). I 2008 var den på 9,5 
millioner kroner. Per 1.oktober 
i år har kurtasjen allerede pas-
sert 9 millioner. Laksebørsen 
handler ikke fisk. Den formidler 
finansielle kontrakter mellom 
anonyme motparter om pris på 

et bestemt tidspunkt i nær eller 
fjern framtid. Slik vet selger og 
kjøper framtidsprisen. Dersom 
lakseprisen i virkeligheten 
i markedet blir lavere eller 
høyere, betaler motparten dif-
feransen. Antallet handelsmed-
lemmer er nå 174. Av dem har 
110 handlet hittil i år. 2008-tal-
lene viser følgende fordeling på 
handelsvolum fordelt på seg-
ment: Oppdrettere: 41 prosent. 
Eksportører og importører: 12 
prosent. Bearbeidingsbedrifter 
(VAP processors, hovedsakelig 
i EU): 18 prosent. Finansielle 
aktører: 29 prosent. Fish Pool 
eies blant annet av seks norske 
banker: DnB Nor, Nordea og 
fire sparebanker langs kysten. 
Største eier med 43 prosent er 
Imarex som driver en tilsva-
rende børs for shipping. 

Nye FishPool rekorder

PD: Mattilsynet har vedtatt at 
den PD-smittede fisken i Midt-
Troms må destureres innen 
23.10. 

I slutten av august ble det 
bekreftet utbrudd av PD på 
en lokalitet på Senja i Troms. 
Lokaliteten er en samdrifts-
lokalitet for selskapene Nord-
Senja Fiskeoppdrett, Wilsgård 
Fiskeoppdrett og Nor Seafood. 

Selskapene har ønsket å 
drive frem fisken til slakteklar 
størrelse, og har blant annet 
lagt vekt på at det er langt til 
nærmeste anlegg.

Men Mattilsynet ønsker ikke 
å la selskapene oppdrette 
fisken videre. 

Selskapene er bedt om å 
legge frem en plan for hvordan 
de vil håndtere dette.

Skal destrueres

Laks: – Utviklingen i valuta vil 
trolig bli avgjørende for utvik-
lingen av lakseeksporten fram 
mot jul. Det sier daglig leder 
Jan Egil Ytrearne hos Seaborn 
til Intrafish. Han har ikke tro 
på at den gode etterspørselen 
etter norsk laks skal endre seg 
så mye framover. Til det er det 
for mange positive faktorer. Det 
går mye laks tilUSA, og proble-
mene til Chile vil første slå ut 
for fullt på eksporten til neste 
år, ifølge Ytrearne.

Valuta avgjørende
TorskeoPPDreTT: Styret i  
det Flora-baserte torskeopp-
drettsselskapet Nærøysund AS 
har begjært seg konkurs etter 
20 års drit. 

Årsaken er tap på 50 mil-
lioner kroner, som et resultat av 
sykdomsutbrudd på fisken, på 
grunn av bakterien francisella. 
Dette er en fryktet og dødelig 
bakterie, som det ikke finnes 
vaksine mot. Selskapet mener 
de fikk den fra yngel levert av 
Havforskningsinstiuttet.

Begjært konkurs

Pris: Lofotprodukt er én av 
tre nominerte bedrifter til ny 
norsk designpris. Lofotpro-
dukt har økt salget med 300 
prosent og blitt en riksdek-
kende fiskematprodusent. 
Prisen skal deles ut 15.10.

eksPorT: Hittil i år er det 
eksportert sjømat fra Norge 
til en verdi av 30,6 milliarder 
kroner. Det er 4,7 milliarder 
kroner over samme pe-
riode i fjor og en vekst på 18 
prosent viser ferske tall fra 
Eksportutvalget for fisk. 

står det at selskapet er i ferd 
med å utvikle et nytt laksepro-
dukt sammen med oss. Dette 
prosjektet er helt ukjent for oss, 
sier Krogh.

Agnar.berg@fbfi.no
Telefon 75 54 49 21

Reagerer på forskjellsbehandling

SPLID: Konsesjonsrunden 2009 har ført til stor splid mellom 
selskapen. Et kjernespørsmål er hvem som egentlig er best i 
stand til å oppfylle tildelingskriteriene med blant annet videre-
foredling. ILLFOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner
I år har det blitt tildelt 65 nye QQ

lakse- og ørretkonsesjoner. 
Konsesjonene er nå tildelt QQ

regionsvis, men flere som ikke 
fikk konsesjoner er misfornøyde 
og har anket.

Regionkontorene til Fiskeri-QQ

direktoratet holder nå på med å 
behandle ankesakene.

Det er Fiskeridirektoratet QQ

sentralt i Bergen som er ankeinn-
stans og som til slutt får klagene 
fra regionkontorene.

Skal begynne  
med oppdrett
Daglig leder i Krifofisk, John 
Forfod, sier til Fiskeribladet-
Fiskaten at selskaper av-
venter å sette i gang investe-
ringer i forbindelse med at 
selskapet har fått én lakse-
konsesjon til klagerunden er 
ferdig.

– Det går rykte om at Krifo-
fisk er til salgs?

– Vi er et aksjeselskap og til 
den rette prisen er aksjene til 
salgs. Men vi er ikke mer til 
salgst en andre selskaper, sier 
Forfod.

– Krifofisk har negativ egen-
kapital. Det koster mye  
å komme i gang med lakse-
oppdrett for et selskap som 
ikke fra før av driver med 
oppdett. Hvordan skal dere 
greie det?

– Det skal gå bra. Vi har en 
bank som har tro på oss. Med 
den ene konsesjonen er vi 
også blitt et interessant inves-
teringsobjekt, sier Forfod.

Forfod sier at det skal være 
et møte i morgen der en skal 
diskutere eventuelle mulighe-
ter for emisjon.

–  Krifofisk har argumen-
tert i konsesjonssøknaden 

om at dere vil utvikle et nytt 
lakseprodukt sammen med 
Isfjord Seafood?

– Ja, men du må skjønne 
at når vi konkurrerer om 
konsesjoner, så samarbeider 
vi ikke lenger.

Forfod sier at Fiskeribladet-
Fiskaren heller burde ha tatt 
en nærmere sjekk på Isfjord 
Seafood sin søknad.

– Selskapet har sagt at 
ordføreren i Roan går god for 
at de får konsesjoner i kom-
munen. Det har han ikke sagt. 
Isfjord Seafood påstår at hvis 
de fikk konsesjoner, så ville 
de bygge opp en filetavdeling 
i Roan med mange arbeids-
plasser. Det tror jeg ikke på. 
Krifofisk har i hvert fall ikke 
lovet ting som ikke er mulig å 
holde.

– Det hevdes at Åfjord 
Sparabang garanterte for 
vedelaget på åtte millioner 
siden banken selv er en av de 
største kreditotrene i Krifo-
fisk?

– Det er vel ikke noe unatur-
lig for en bank som stiller 
garanti å sikre seg selv, sier 
Forfod. 

hele landet hvem som fikk 
konsesjonene.

– I sommer ble det offentlig-
gjort regionsvis. Det mener 
jeg var uheldig fordi den ene 
regionen la føringene for den 
andre, sier han.

Ikke generell  
sjekkeadgang
Seksjonssjef Lise Kvinnsland 
i Kyst- og havbruksavdelingen 
i Fiskeridirektoratet viser til 
at Fiskeridirektoratet sentralt 
er klageorgan i konsesjons-
sakene og at hun derfor ikke 
kan uttale seg om konkrete 
saker. 

Hun sier at generelt kan det 
vises til at regionkontorene 
ikke uten videre har hatt ad-
gang til å kreve opplysninger 
fra søkerne ut over det som er 
hjemlet i forskriften. 

Etter bestemmelsene i 
forskriften ble det krevd 
dokumentasjon på at søkerne 
var i stand til å betale vedela-
get til staten på åtte millioner 
kroner, forskriften krevde 
ikke ytterligere økonomisk 
dokumentasjon.

Det er Fiskeridirektoratets 
regionkontor som har tildelt 
konsesjonene. Fiskeridirek-
toratet sentralt i Bergen er 
klageinstans.

Kvinnsland sier de fleste 
klagene fortsatt er til behand-
ling på regionkontorene.

Regionkontoret kan enten 
omgjøre sitt vedtak ved å gi 
klager helt eller delvis med-

hold, eller fastholde vedtaket. 
Da vil i så fall saken gå til 
Fiskeridireketoratet i Bergen.

På spørsmål om region-
kontorene ikke i noe tilfelle 
kan foreta undersøkelser av 
opplysninger som gis viser 
Kvinnsland til det natur-
lige utgangspunktet er at 
alle opplysninger som gis i 
søknadene er korrekte og at 
Fiskeridirektoratet selvsagt 
har tillit til dette. 

I et hypotetisk tilfelle der 
det foreligger en en klar 
grunn til å anta noe annet, vil 
det kunne foretas ytterligere 
undersøkelser. 

Selskaper som har fått 
konsesjoner, har fått det med 
forbehold om at det er klagea-
gang og at dette kan endre 
bildet.

Hvis et selskap vinner fram, 
vil et annet selskap i samme 
region kunne «tape» sin 
konsesjon. Investeringer som 
er gjort av de som har «fått» 
konsesjon, men som «taper» 
den i klagerunden, er sel-
skapet selv anvarlig for. Det 
er ikke mulig å komme med 
krav til staten om det.
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HAVBRUK Valuta: Dersom euroen styrkar seg mot dollaren, blir det dyrare for aktørar 
i USA å kjøpa laks. Ein kan få ei vriding i eksporten mot marknadar som hand-
lar i ein sterk valuta, seier marknadsanalytikar Paul T. Aandahl i EFF.

Lover stortingsbehandling

Agnar Berg
Bodø

– Dette skal vi ta fatt i så snart 
vi kommer i gang. Årets tilde-
lingsrunde har ført til så mye 
støy at jeg vil si den er et ek-
sempel på hvordan konsesjons-
tildeling ikke skal gjøres, sier 
Kristiansen.

Skal opp i Stortinget
Kristiansens partifelle fra det 
«gamle» Stortinget, fra 2005 - 
2009, Torbjørn Hansen sa til 
FiskeribladetFiskaren i som-
mer at det kunne bli aktuelt å 
ta konsesjonssaken opp i Stor-
tinget fordi det var mye støy i 
konsesjonsrunden.

Hansen uttalte dette til Fis-
keribladetFiskaren:

«Hvis det er slik at noen føler 
seg forbigått eller at det avdek-
kes kritikkverdig forhold ved 
tildelingen, er det naturlig for 
oss å få Fiskeri- og kystminis-
teren til å redegjøre for proses-
sen. Dette kan også være en sak 
for Stortingets kontrollkomité, 
men det er en oppfølging av 
statsrådens redegjørelse.»

Siden den gang har det 
langt fra vært ro rundt kon-
sesjonstildelingen og nå lover 
Kristiansen at saken skal opp 
i Stortinget.

I sommer var ett av hoved-
temaene at de som søkte på 
konsesjoner ikke heftet ved 
det de skrev i søknadene. De 
kunne love hva de ville uten 
at dette ble fulgt opp av Fis-
keridirektoratet, som står for 
konsesjonstildelingen.

Oppdretter mot 
oppdretter
FiskeribladetFiskeren skrev 
sist onsdag om at Fiskerdirek-
toratet heller ikke kan kreve 
andre opplysninger fra søkerne 
enn det de selv kommer med 
i søknaden. Det sjekkes for 
eksempel ikke om «nye» opp-
drettsselskap har økonomisk 
ryggrad til å starte opp. 
    – Det er trist å se hvor mye 

støy det har blitt av denne til-
delingsrunden. Runden har satt 
oppdrettere opp mot hveran-
dre. Dette er en veldig uheldig 
konsekvens av tildelingsrun-
den som er svært negativ for 
lakseoppdrettsnæringen og for 
dens konkurranseevne, sier 
Kristiansen.
    Kristiansen sier at når det 
viser seg at sjømatnæringen i 
finanskrisetider greier å sette 
eksportrekord, er det viktig at 
alt går på skinner for nærin-
gen.
    – Vi trenger absolutt ikke en 
hel masse politikerskapt støy i 
laksenæringen, sier han.
I årets tildelingsrunde er det 
tildelt 65 nye lakse- og ørret-
konsesjoner. 
    Det kom inn 281 søknader. 
Mange er misfornøyd med at 
de ikke fikk. Fiskeridirektora-
tets regionkontor holder nå på 
å behandle klagene. 
Regionkontoret kan enten om-
gjøre sitt vedtak ved å gi klage-
ren helt eller delvis medhold, 

eller fatsholde vedtaket. Da går 
i så fall klagen til behandling i 
Fiskeridirektoratet i Bergen, 
som er klageinnstans.

Kunne gjøres annerledes
É n k o n s e s j o n s s e l s k a p e t 
Skottneslaks på Vestvågøy i 
Nordland er ett av selskapene 
som søkte om konsesjon, men 
som fikk avslag.

Selskapet har nå anket sa-
ken.

– Det føles bittert at vi ikke 
fikk den konsesjonen vi søkte 
på fordi vi oppfyller kriteriene. 
Men jeg må si at konsesjonsrun-
den har ført til veldig mye støy 
og splid mellom oppdretterne. 
Dette kunne ha vært ungått om 
saken hadde vært håndtert på 
en annen måte, sier daglig leder 
og medeier i Skottneslaks, Terje 
Øvreskotnes.

Øvreskotnes mener at det ble 
helt feil å vektlegge kriteriet om 
videreforedling av laksen siden 
det ikke var noe mandat til å 
følge opp hva oppdretterne lo-

vet i sine søknader. – Det er helt 
historieløst av myndighetene 
ikke å skjønne at det ikke blir 
slik oppdretterne lover i sine 
søknader. Det er bare å sjekke 
hvem som lovet hva i tidligere 
konsesjonsrunder og se hva det 
har blitt til, sier han.

Øvreskotnes mener at hvis 
en kun hadde vektlagt antall 
konsesjoner, ville det ikke blitt 
støy og splid mellom oppdret-
terne i årets runde.

- Det er så enkelt at en kunne 
tildele konsesjoner først til dem 

som hadde én konsesjon. Når 
disse søkerne hadde fått, gikk 
en videre med de som hadde to 
konsesjoner, og så videre, sier 
Øvreskotnes.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

TIL STORTINGET: Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) lover at årets tildelingsrunde for lakse- og ørretkonsesjoner tas 
opp i Stortinget i høst. FOTO: DN

Fakta: søknadsrunden
Årets tildelingsrunde av lakse- QQ

og ørretkonsesjoner har ført til 
mye støy. Mange oppdrettere er 
misfornøyd med at de har fått 
avslag.

Tildelingsrunden har på mange QQ

måter vært et norgesmester-
skap i søknadsskriving siden 
Fiskerirektoratet verken sjekker 
opplysningene i søknadene eller 
vil sjekke opp om søkerne holder 
hva de lover å gjøre.

Nå vil Høyre at tildelingsrun-QQ

den 2009 skal opp i Stortinget.

Rotet rundt årets tilde-
lingsrunde av laksekon-
sesjoner er overmoden 
for å bli behandlet i 
Stortinget i høst, mener 
stortingsrepresentant 
Ivar Kristiansen (H).

zkonsesjoner

Vi trenger abso- ”lutt ikke en hel masse 
politikerskapt støy i 
laksenæringen
Stortingsrepresentant Ivar Kristi-
ansen (H)

Kan ikke fortsette slik
Administrerende direktør 
Geir Andreassen i FHL sier 
at både lakseoppdretterne og 
FHL ikke ønsker at tildelingen 
av lakse- og ørretkonsesjoner 

i framtiden skal gjøres på 
samme måte som det ble gjort 
i år.Andreassen sier at FHLs 
inntrykk er at tildelingsrunde 
har skapt mye spid blant 

oppdretterne: Oppdretterne 
som ikke har fått konsesjoner 
mener de har like gode grun-
ner til å få som dem som har 
fått. – Jeg tror vi har lært fra 

årets tildelingsrunde at konse-
sjonstildeling i framtiden må 
gjøres på en annen måte, sier 
Andreassen.FiskeribladetFis-
karen har sett noen av klagene 

til dem som ikke har fått kon-
sesjoner. Naboselskaper som 
har fått konsesjoner trekkes 
fram og det argumenteres mot 
at disse har fått.

12 HAVBRUK fredag 9. oktober 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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HAVBRUK Lus: - Dagens strategi mot lus er basert på å behandle lave lusetall samti-
dig som man skal unngå resistens. Dette er svært motstridende, sier Paul 
Negård i FHL til kyst.no 

Ingen klare prosedyrer for «taperne»

Agnar Berg
Bodø

– En slik vurdering må vi gjøre 
når vi står overfor en konkret 
situasjon. Jeg kan ikke si noe 
mer om hvordan vi skal gjøre 
det når vi skal finne ut hvilket 
selskap vi skal «ta» konsesjo-

nen fra for å 
«gi» den til det 
selskapet som 
eventuelt har 
fått medhold, 
sier direktør 
i kyst- og hav-
bruksavdelin-
gen i Fiskeri-
direktoratet, 
Jens Christian Holm.

Kan omgjøre
Det ble i årets konsesjonsrunde 
tildelt 65 lakse- og ørretkonse-
sjoner. Det var tilsammen 288 
som søkte på de 65 konsesjo-
nene. 

Det er kommet inn en rekke 
klager fra selskaper som ikke 

fikk konsesjoner i året tilde-
lingsrunde. 

Det var Fiskeridirektoratets 
regionkontor som tildelte kon-
sesjonene. Fiskeridirektoratet i 
Bergen er klageinnstans.

Regionkontorene har først 
mottatt klagesakene. De kan 
omgjøre sitt eget tildelingsved-
tak, eller sende saken videre 
til Bergen for endelig klagebe-
handling. 

Noen regionkontoret er ferdig 
med «sine» saker og sendt dem 
til Bergen.

Flest i Nordland
Det var i Nordland det ble tidelt 
flest konsesjoner, 15, i år. Re-
giondirektør Janne Andersen 

sier at proses-
sen i Nordland 
ennå ikke er 
ferdig.

– I slutten av 
denne uken vil 
det være klart 
om vi tar noen 
av klagene til 
følge, sier An-
dersen til FiskeribladetFiska-
ren.

Det er kommet inn i under-
kant av 10 klager i Norland.

Tar tid
De selskapene som har fått 
tildelt konsesjoner mot et ved-
erlag til staten, har ikke fått noe 
endelig tilsagn. 

INGEN PROSEDYRE: Det er ingen klar prosedyre for hvordan en skal gå fram hvis et selskap som har fått foreløpig tilsagn må «gi» konsesjonen fra seg.  FOTO: EFF

Noen vil «miste» lakse-
konsesjonene de har fått 
et foreløpig tilsagn om 
- hvis klagene til de som 
ikke har fått fører fram. 
Hvordan «taperne» skal 
velges ut er uklart.

Jens Chris-
tian Holm

z konsesjonstildelingen Usikkerhet rundt konsesjonsklager 

Janne 
Andersen

Sponfish sliter
med store tap
Resultat: Sponfish hadde et 
resultat før skatt på -31,7 mil-
lioner kroner i tredje kvartal i 
år. Så langt i år har selskapet 
tapt 86,1 millioner kroner, og 
nå vurderes ulike alternativ for 
fremtiden, skriver IntraFish.

– Med de nåværende lave 
produktpriser og gjeldende 
kostnadsstruktur vil Sponfish 
i 2010 ikke ha tilstrekkelig 
kapitalgrunnlag og likviditet til 
å utvikle virksomheten etter 
de opprinnelige planene. I 
lys av dette vurderer styret 
strukturelle løsninger for 
selskapet (integrasjon med 
andre selskap) og muligheter 
for refinansiering og reka-
pitalisering, skriver styret i 
torskeoppdrettsselskapet i 
rapporten for tredje kvartal. 

Selskapet opplyser ikke 
hvor mye penger det er 
snakk om å hente inn, eller 
hvilke selskap som kan være 
aktuelle i en strukturering. 
Bakgrunnen for endringene er 
likevel klar. Torskeoppdrett er 
langt fra å oppnå lønnsomhet. 

I tredje kvartal i år hadde 
selskapet inntekter på 6 mil-
lioner kroner, mens utgiftene 
langt oversteg 30 millioner 
kroner. Det ble slaktet ca. 410 
tonn rund vekt.  

Driftsresultat før verdijus-
tering av biomasse endte på 
-30,3 millioner kroner, mens 
resultat før skatt ble -31,7 
millioner kroner. Samlet på de 
tre første kvartalene i år har 
selskapet et driftsresultat før 
verdijustering av biomasse 
på -81,7 millioner kroner, og 
et resultat før skatt på -86,1 
millioner kroner. 

Inntekter
Q3 09 Q3 08 YtD 09 YtD 08
6,0 5,9 13,9 10,4

DrIftsresultat 
før verdijustering av biomasse
Q3 09 Q3 08 YtD 09 YtD 08
-30,3 -7,2 -81,7 -26,3

resultat 
før skatt
Q3 09 Q3 08 YtD 09 YtD 08
-31,7 -6,5 -86,1 -25,9

Stor prisvekst
PRis: Lakseprisen økte med 
over 3 kroner i uke 44, etter 
en lengre periode med fal-
lende priser.

Det kommer frem i den 
siste prisoppdateringen fra 
Fish Pool. Mindre slaktepress 
i Norge kombinert med økt 
etterspørsel i EU-markedet 
resulterte i prisoppgangen. 

En oversikt fra NOS Clearing 
utarbeidet for Fish Pool viser 
at snittprisen i uke 44 endte 
på 27,15 kroner per kilo for alle 
størrelser. Det var en oppgang 
på hele 3,41 kroner per kilo i 
forhold til uke 43. 

Den ukentlige prisrapporten 
baserer seg på innkjøpspriser 
fra norske lakseeksportører 
til oppdrettere for fisk levert 
FOB Oslo. 

14 onsdag 4. november 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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Skjell: Nifes har kartlagt innholdet av fremmedstoffer og mikroorganismer i 
prøver av skjell høstet i 2008. Resultatene viser at innholdet av fremmedstof-
fer i skjellene er generelt lavt. 

Pris: Lakseprisen steg kraftig i forrige uke. Noe lavere slaktevolumer og 
større etterspørsel oppgis som forklaring. Ifølge Nos/FHL steg lakseprisen til 
oppdretter fra uke 43 til 44 med 3,41 kr/kg og endte på 27,15 kr/kg. 

Torskefiskkonferansen 
har nettopp gått av 
stabelen i Tromsø. Med 

flere deltakere enn på lenge 
og med svært engasjerte 
foredragsholdere. Det er 
åpenbart at året 2010 vil gi 
norsk sjømatnæring noen 
utfordringer, i hvert fall for 
den delen av næringen som 
er involvert i torskefiskeri-
ene (torsk, sei og hyse) og 
kanskje spesielt for produk-
tet torsk. Vi går inn i en ny 
sesong med en gytebestand 
for torsk som vi ikke har 
sett maken til etter andre 
verdenskrig, med godt over 
en million tonn. Og etter 
flere år med god forvaltning 
kan det forventes økte kvo-
ter flere år framover. I hvert 
fall så lenge fiskens matfat 
i Barentshavet er velfylt. På 
den annen side kan vi for-
vente at den norske kronen 
gradvis vil styrke seg, og at 
det ennå en tid vil herske en 
viss usikkerhet i markedet. 
Det betyr at vi alle sammen 
må brette opp armene for 
å få hele verdikjeden til å 
fungere og for å få ennå 
flere forbrukere til å kjøpe 
norsk fisk.

EFF har som kjent hatt 
et ekstra stort markeds-
budsjett inneværende år. 
Det har gitt økt synlighet i 
mange markeder. Det har 
gitt norske aktører bedre 
adgang til utsalgsdisken 
i flere store europeiske 
varehus. Og det har, så langt 
vi har fått tilgang på salgs-
tall fra butikk, gitt økt salg 
og økt favorisering av norsk 
fisk. Derfor er det gledelig 
at så mange eksportører 
har besluttet å merke sin 
fisk med norsk opprin-
nelsesmerking – Seafood 
from Norway – slik at de 
forbrukerne som ønsker å 
kjøpe norsk fisk (noe vi veit 
mange foretrekker), kan 
finne favorittfisken i handle-
disken. Dette er noe vi også 
ser i tiltakende grad i norske 
butikker og denne trenden 

forventes å bli ennå sterkere 
neste år, både hjemme og i 
viktige eksportmarkeder. 

Dersom vi ønsker å bygge 
sterkere preferanse for 
norsk torsk, hyse eller sei, 
er vi avhengige av et konti-
nuerlig markedsarbeid slik 
bl.a. laksenæringen i Norge 
har gjort over flere tiår. Det 
er altså ikke nok å foreta et 
«stunt» når næringen vasser 
i problemer og de forventede 
salg uteblir. Markedsføring 
er en investering som må 
være langsiktig, enten 
den foretas av den enkelte 
bedrift eller den foretas som 
et spleiselag sammen med 
EFF. 

 Regjeringen har nylig 
sendt ut et høringsforslag 
som tar sikte på å behandle 
alle bransjene likt gjennom 
å fastsette en felles mar-
kedsavgift fra årsskiftet. 
Det vil i så fall kunne bety at 
den intensiverte markeds-
innsatsen som startet i år, 
kan videreføres omtrent på 
samme nivå neste år. Da bør 
det være betryggende å re-
gistrere at EFF er en svært 
fleksibel og kompetent orga-
nisasjon. Etter at de ekstra-
ordinære markedsmidlene 
kom på bordet, evnet EFF 
på kort varsel å finne både 
interessante markedskana-
ler hvor norske eksportører 
har sluppet til med generisk 
markedsføring som døråp-
ner og vist stor kreativitet 
gjennom måten markedsfø-
ringen er gjennomført på.

Dersom myndigheter 
og næring gir oss anled-
ning til det, er vi klar til å 
videreføre jobben med å 
bevege ennå flere svenske 
forbrukere til å spise norsk 
torsk med god samvittighet, 
nå som vår torsk har fått 
grønt lys. Og vi er klar til å 
videreføre den gode trenden 
i Portugal, hvor stadig flere 
spiser klippfisk samtidig 
som andelen norsk klippfisk 
øker i handlekurvene.  Sist 
men ikke minst viktig er vi 
klar til å vise økt synlighet i 
Norge, i Frankrike og i alle 
de andre viktige markedene 
for torsk. 

Med den positive be-
standssituasjonen, trenger 
vi stadig flere torskeelskere 
– torskeelskere som lærer 
seg å erkjenne at den beste 
sjømaten tross alt kommer 
fra Norge. Men det betinger 
at økte torskekvoter blir 
balansert med økt markeds-
føring. 

Mer markedsføring

TERJE E. MARTINUSSEN, EFF

z UT I MARKEDET

VIKTIG: Kontinuerlig markedsarbeid er viktig for å bygge 
opp torsk- og hyseinteressen blant forbrukerne.

Ingen klare prosedyrer for «taperne»
INGEN PROSEDYRE: Det er ingen klar prosedyre for hvordan en skal gå fram hvis et selskap som har fått foreløpig tilsagn må «gi» konsesjonen fra seg.  FOTO: EFF

Teoretisk kan hvem som helst 
av dem miste konesesjonen hvis 
klageren vinner fram. De «hel-
dige» har bare fått et foreløpig 
tilsagn. Hvis noen av klagerne 
får medhold, er neppe årets 
konsesjonsrunde i mål før langt 
ut i 2010. For i følge Holm har 
den som eventuelt får omgjort 
tilsagner som en følge av at kla-
ger får medhold, anledning til 
å klage på omgjøringen.

Usikker
Janne Andersen sier at hun 
er usikker på hvordan en skal 
komme fram til hvem av de som 
har fått midlertidig tilsagn skal 
miste dette hvis en klager får 
medhold.

– I Nordland har vi i hvertfall 
ingen prioriteringsliste over de 
selskapene som har fått milder-
tidig tilsagn slik at vi kan gå å 
listen å «ta» fra det selskapet 
som ligger nederst på listen, 
sier hun.

Unødvendig støy
Direktør for 
ma rke d s ad-
gang i FHL, 
Trond David-
sen, sier at 
årets konse-
sjonsrunde har 
skapt mye støy 
og splid blant 
oppdretterne 
fordi det har vært liten forut-

sigbarhet både under tildeling 
og under klagebehandlingen.

– Vi ser at det er skapt vondt 
blod mellom oppdretterne. Det 
er fordi det har vært et uklart 
regelverk. Mye har vært over-
latt til skjønn. Vi ser for eksem-
pler at det ikke er prosedyrer 
for klagebehandlingen, sier 
Davidsen.

Davidsen sier at mange av 
problemene i årets konsesjons-
runde kunne ha vært unngått 
hvis en i tillegg til nye konse-
sjoner også hadde hatt en gene-
rell økning av maksimal tillatt 
biomasse.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

z konsesjonstildelingen Usikkerhet rundt konsesjonsklager 

Trond 
Davidsen

HAVBRUK Dystert 1: Eksportfall på 14 prosent. Store svingninger i prisen og mindre 
etterspørsel. Generalforsamlingen i Dansk Akvakultur tidligeri sommer var 
ikke akkurat preget av lystige temaer. skriver IntraFish.

– Et NM i 
søkNads-
skriviNg

Agnar Berg
Bodø

Salmon Group-
selskapene har 
til sammen 26 
matfiskkonse-
sjoner. Grup-
peringen fikk 
10 av de 65 
konsesjonene 
i årets tilde-
l i n g s r u n d e . 
Men Pedersen er allikevel 
kritisk – Det som skjedde er 
akkurat det vi fryktet. Søkerene 
kunne love så mye de ville i søk-
nadene, uten at det kan følges 
opp, sier Pedersen.

Lover videreforedling
Pedersen sier utgangspunktet 
for en del konsesjonsøkere var 
håpløst. De måtte love mye mer 
enn det som er mulig å holde.

– Ta de som ikke har kon-
sesjoner fra før av. Du søker 
om én konsesjon. Hvordan i all 
verden skal du greie å komme i 
drift med bare én konsesjon og 
i tillegg drive med bearbeiding? 
Du kan selvfølgelig samarbeide 
med en aktør som har bear-
beiding. Men hvem er det som 
tjener på det, spør Pedersen.

Pedersen sier at rammene 
rundt årets konsesjonsrunde 
la til rette for å bruke alle mid-
ler for å sikre seg konsesjoner: 
Perfekte søknader og massiv 
lobbyvirksomhet mot fylkes-
kommunen og Fiskeridirekto-
ratets regionkontor.

– Det er logisk at det ble slik. 
For tenkt deg. Du må betale åtte 
millioner for konsesjonen. I søk-
naden står du fritt til å skrive 
det du vil og love det ene etter 
det andre. Ingen følger dette 
opp. Dagen etter du har sikret 
deg konsesjonen kan du selge 
den for opp mot 30 millioner 
kroner, sier han.

Pedersen sier at det enkleste 
måten å gjøre en konsesjons-
tildelingen på, er å innføre et 
auksjonssystem.

– Da kunne en kutte ut disse 
kriteriene og alle prosessene. 
Det ville føre til langt mindre 
bråk, mener han

Grundig gjennomgang
Direktør for 
n æ r i n g s u t -
vikling i FHL, 
Geir Ove Yst-
mark, sier at 
han ikke vil 
kommentere 
om konse-
sjonsrunden 
endte opp med 
et norgensmesterskap i søk-
nadsskriving. 

Han sier imidlertid at det må 
gjøres en nøye gjennomgang av 
årets konsesjonsrunde.

Ifølge tildelingsforskriften 
skal det for det første legges 
vekt på om søker er en mindre 
aktør. Det vil si ikke har mer 
enn 19 konsesjoner.

For det andre om søker vil 
bidra til mer verdiskaping på 
kysten, som  bearbeiding.

– Tildelingsforskriften var 
grei. Men måten tildelingen er 
gjort på er kritikkverdig. Vi 
mener at Fiskeridirektoratet 
har misforstått tildelingsfor-
skriften ved at direktoratet har 
tolket den slik hen at begge de 
to hovedkriteriene skulle opp-
fylles. Vi mener at det er nok å 
oppfylle et av kriteriene, sier 
Ystmark.

Ystmark sier at konsekven-
sen av Fiskeridirektoratets 
praksis var at både store og 
små selskaper falt utenfor.

– De store oppfyller bearbei-
dingskriteriet, men på grunn 
av at de har mer enn 19 konse-
sjoner, er de for store. De små 
oppfyller kriteriet om at de er 
små. Men når ikke opp når det 
med det andre kriteriet, bear-
beiding, sier Ystmark

Har registrert misnøyen
Ystmark sier at det står i merk-
nadene til tildelingsforskriften 
at de to kriteriene er «uavhen-
gige» av hverandre og at det 
dermed er nok at en tilfredstil-
ler ett av dem.

Fungerende ekspedisjonssjef 
i Fiskeri- og kystdepartementet, 
Astrid Holtan, sier til Fiskeri-
bladetFiskaren at det var ikke 
ment slik at begge kriteriene 
måtte være oppfylt.

– Jeg har registret at det 
har vært en del misnøye i opp-
drettsnæringen etter denne 
konsesjonsrunden, men jeg 
ønsker ikke å kommentere det 
ytteligere.

– Har denne konsesjonsrun-
den vært et norgesmesterskap 
i søknadskriving og at det som 
loves i søknadene ikke kan føl-
ges opp?

– Det vil jeg ikke kommenter 
ut over å si at vi legger opp til 
at oppdretterne vil gjøre det 
de har skrevet de skal gjøre, 
sier Holtan.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjonskrig
Det har vært mye bråk og mis-QQ

nøye etter årets tildelingsrunde 
for lakse- og ørretkonsesjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet QQ

har to hovedkriterier i sin tilde-
lingsforskrift. 

Men departementet har ingen QQ

sanksjonsmulighet overfor 
søkere som ikke gjør det de lovet 
for å få konsesjonen.

Dette mener mange er QQ

betenkelig og kaller det et NM i 
søknadsskriving.

Daglig leder Leif Rune 
Pedersen i oppdretts-
grupperingen Salmon 
Group, sier at årets 
konsesjonsrunde ble 
et norgesmesterskap i 
søknadskriving.

zkonsesjon Kritikk mot tildelingsprosessen

Leif Rune 
Pedersen

– Søkerene kunne  ”love så mye de ville i 
søknadene
Leuf Rune Pedersen, daglig leder i 
Salmon Group

HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man 
tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-
verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. 

Agnar Berg
Bodø

Det sier lak-
seoppdretter 
Terje Øver-
skotnes i lak-
s e s el sk ap e t 
Skotnesla ks 
på Vestvågøy i 
Lofoten. 
– Det er et stort 
bedrageri at det skal bli så mye 
bearbeiding av laksen som 
mange oppdrettere hevder de 
skal gjøre. Det har jeg ingen tro 
på. Det viser også erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunder, sier 
Øverskotnes til Fiskeribladet-
Fiskaren.

Er forbannet
Skotneslaks har bare én 
konsesjon, men har eget lak-
seslakteri. Øverskotnes driver 
også hvitfiskmottak gjennom 
selskapet A. Øvreskotnes AS. 
Selskapet ble etablert for 112 år 
siden. Laks begynte han med 
for 25 år siden.

De siste tre årene har lakse-
virksomheten subsidiert hvit-
fiskmottaket med syv millioner 
kroner, ifølge Øverskotnes.

– Jeg føler det rett og slett 
ydmykende at jeg ved å skrive 
en ærlig søknad ikke er kom-
met i betraktning. 

Jeg tenkte at det var fornuf-
tige folk som skulle behandle 
søknadene og at en ikke trengte 
å legge ut i det vide og brede om 
hva en skulle gjøre hvis en fikk 
konsesjonen. 

At jeg for eksempel har brukt 
laksepenger til å holde mottakt 
i drift, ser ikke ut til å bety noe, 
sier han.

– Hva skrev du i søknaden?
– Jeg skrev som sant var at 

hvis jeg fikk én konsesjon til så 
ga det grunnlag for viderefored-
ling under visse forutsetninger. 
Det er at vi skal videreforedle 
når markedet tilsier det, og el-

lers sende hel fisk til markedet. 
Jeg har jo først og fremst et 
ansvar for selskapet. Det ville 
ikke riktig av oss å ta grep som 
ikke er økonomisk forsvarlig, 
for selskapet skal jo overleve, 
sier Øverskotnes.

Løgn i søknadene
Øverskotnes sier som et eksem-
pel at det ikke kan forsvares å 
selge filet til 40 kroner kiloet 
når det er mulig å oppnå 30 
kroner kiloet for hel laks.

– Jeg vil påstå at det er rein 
løgn i mange søknader. 

Det kan ikke bli så mye 
videreforedling ut av dette 
som selskapene lover nettopp 
fordi oppdrettselskapene vil 
ta bedriftsøkonomiske vurde-
ringer og kun videreforedling 
når markedet betaler mest for 
disse produktene. Det er også 
dyrt å investere i filetmaskiner, 
sier han.

– Er du skuffet over andre 
lakseselskaper i Nordland som 
har fått konsesjoner fordi de 
hadde gode søknader?

– Ja det er jeg, de har gått over 
lik for å få tak i konsesjoner. De 
har formulert gode søknader 
og de har drevet en aktiv lob-
byvirksomhet både rettet mot 
fylkeskommunen og mot Fis-
keridirektoratets regionkontor 

i Nordland.  I tillegg er noen 
av oss brukt i et skittent spill, 
sier han.

I tildelingsforskriften til Fis-
keri- og kystdepartemente står 
dette om hva det skal legges 
vekt på i årets tildelingsrunde: 
At søker er en mindre aktør og 
at søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding.

Ifølge fylkesråd for næring 
i Nordland fylkeskommune, 
Arve Knutsen, har det vært et 
voldsom trykk på fylkeskom-
munen i konsesjonssaken.

Massiv lobbyvirksomhet
Knutsen sier at noen av selska-
pene som fylkeskommunen 
ikke prioriterte og som var 
svært aktiv med lobbyvirksom-
het mot fylkeskommunen, til 
slutt fikk konsesjoner av Fis-

– Oppdretterne lyver

LOVER FOR MYE: Lakseoppdretter Terje Øverskotnes i Skotneslaks på Vestvågøy i Lofoten har 
lite tro på at lakseoppdretterne som har fått konsejoner greier å holde det de lovet i konse-
sjonssøknadene.  ILL.FOTO

Fakta: tildeling
Det har blitt tildelt 65 lakse-QQ

konsesjoner i år. Nordland har 
fått 15. 

Det er i Nordland det har vært QQ

mest bråk om konsesjonene. 
Det var 81 søknader i Nordland 
og mange var skuffet over at de 
ikke fikk.

Konsesjonstildelingen har QQ

skapt split blant oppdretterne, 
de som ikke fikk mener at de har 
like gode grunner til å få som 
dem som fikk.

–Jeg har har blitt straffet 
for å være ærlig i forbin-
dele med at jeg søkte 
om én ny laksekonse-
sjon. De fleste oppdret-
terne har lovet mer enn 
de kan holde.

z konsesjoner

Terje 
Øverskotnes

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli 
så mye bearbeideing av 
laksen
Terje Øverskotnes, Skotneslaks

keridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

Knutsen sier at gode søkna-
der var avgjørende for rådene 
til fylkeskommunen. Det var 
kun det som sto på papiret fyl-
keskommunen kunne forholde 
seg til. 

– Selskaper som hadde en 
god plan og som hadde gode 
vurderinger, der ikke alt var 
rosenrødt, lå godt an, sier Knut-
sen.

Fylkeskommunens rolle var 
imidlertid bare å komme med 
råd. Det var Fiskeridirektora-
tets regionkontor som tok den 
endelige avgjørelsen. Region-
kontoret tok åtte av de 15 rådene 
til følge i Nordland.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

– Som fryktet
Tidligere 
statssekretær 
i Fiskeri- og 
kystdeparte-
mentet, Janne 
Johnsen 
(H), er ikke 
overrasket at 
konsesjonstil-
delingen har 
skapt splid blant oppdretts-

selskapene.  – Dette er et 
resultat av en «skjønnhets-
konkurranse» der det er om å 
gjøre å skrive gode søknader 
samt å være dyktig på lobby-
virksomhet. At dette skaper 
splid blant oppdretterne, var 
et viktig argument da vi var 
i regjering for å avskaffe en 
slik system med «skjønnhets-
konkurranse», sier Johnsen.

Johnsen var forrige fis-
keri- og kystminister, Svein 
Ludvigsens statsekretær. Nå 
er hun heltids fylkespolitiker i 
Rogaland.

– Det er også problematisk 
at selskapene får love ting 
og så har en ingen mulighet 
til følge opp om de virkelig 
gjennomførte de sa de skulle 
gjøre. Det må være sank-

sjonsmuligheter overfor dem 
som ikke holder hva de lover, 
sier hun. Ludvigsen-regimet 
mente i forbindelse med 
konsesjonstildelinger at det 
skulle settes minstekrav til 
oppdretsselskapene. De som 
innfridde kravene kunne for 
eksempel være med i en lodd-
trekning eller i en budrunde 
på konsesjonene. 

Janne 
Johnsen

Konsesjonene tildelt
trønDelag: Fiskeridirektora-
tets regionkontor har nå tildelt 
samtlige 6o laksekonsesjoner 
som er knyttet til konkrete fylker. 
Det som gjenstår nå er fem 
økologisk konsesjoner.

I går ble det kjent hvilke sel-
skaper i Trøndelagsfylkene som 
får konsesjoner. Her er listen for 
Sør-Trøndelag:

To konsesjoner til Refsnes 
Laks. Én hver til R. Lernes, Må-
søval Fiskeoppdrett, Krifo Fisk, 
Knutshaugfisk, HitraMat og Ervik 
Laks & Ørret.

I Nord-Trøndelag fikk disse: 
To konsesjoner til Bjørøya Fiske-
oppdrett. Én hver til SinkaBerg 
Hansen, Midt-Norsk Havbruk, 
Emilsen Fisk, Lund Fiskeoppdrett 
og Vikna Sjøfarm AS.

Forutsetter
lOVet: Fiske-
ridirektør Liv 
Holmefjord 
sier at Fiske-
ridirektoratet 
forutsetter at 
oppdrettssel-
skapene følger 
opp i praksis 
det de har lovet 
i søknadene sine.

– Utgangspunktet for å tildele 
konsesjonen er at selskapene 
mener noe med de planene de 
oppgir i søknaden. Hvis det skulle 
vise seg at de ikke gjør det, kan 
ikke Fiskeridirektoratet gjøre 
noe. Det er for eksempel ikke 
mulig å inndra konsesjonene, sier 
Holmefjord.

Øverskotnes synes det er mer-
kelig å sette tildelingskriterier 
som ikke kan følges opp.

Liv 
Holmefjord
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Geir Ove 
Ystmark

Regiondirektør Alf Albrigtsen 
i Fiskeridirektoratets region 
Trøndelag har hatt ansvaret 
for å tildele 15 lakse- og ør-
retkonsesjoner i de to trønde-
lagsfylkene.

Han mener imidlertid at det 
er flere ting å sette fingeren 
på i forbindelse med årets 
tildelingsrunde.

– Slik jeg 
ser det, så 
har det vært 
et norges-
mesterskap i 
søknadskri-
ving. Søkerne 
har lovet mye 
i søknadene 
uten at myn-

Alf 
Albrigtsen

– vil kontrollere søkerne

12 mandag 27. juli 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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Skyld: Mye av skylden for elendigheten mener danske oppdrettere at 
tyrkerne kan ta. For tyrkisk ørretoppdrett er subsidiert med statsstøtte som 
svekker danskenes konkurranseevne, skriver intraFish.

Dystert 2: I løpet av de tre første månedene har danske oppdrettere opp-
levd inntektstap på 36 millioner danske kroner. Det er en brutal nedgang og 
som har satt danske oppdrettere under knallhardt press økonomisk

Ille for 
Nordlaks
2008 var et elendig år for 
Nordlakskonsernet på 
Stokmarknes i Nordland. 
Konsernet hadde en ned-
gang i omsetningen med 
syv prosent og en resula-
tatforverring på hele 196 
prosent i forhold til 2007.

Nordlaks er et helinte-
grert sjømatselskap. Den 
mest profilerte «datteren» 
er Nordlaks Oppdrett. 
Selskapet har 23 matfisk-
konsjoner for laks og ørret.

Konsernstyret skriver i 
sin årsberetning at hoved-
årsaken til reduksjonen i 
omsetningen var nødslak-
ting av laks som følge av 
sykdom. 

Styret skriver at ned-
gangen i resultatet skyldes 
en kraftig økning i finans-
kostnadene som en følge av 
finaskrisen.

Nordlakskonsernet 
omsatte i fjor for 923,7 
millioner kroner, mot 986,8 
millioner kroner i 2007.

Driftsresultatet i fjor 
140,8 millioner kroner. I 
2007 endte driftsresultatet 
på 87.7 millioner kroner.

Resultat før skatt ble i 
fjor på minus 109,8 millio-
ner kroner, mot 114 millio-
ner på plussiden i 2007.

Egenkapital i konsernet 
var i fjor 360,6 millioner 
kroner. I 2007 var egen-
kapitalen 439,6 millioner 
kroner.

Konsernets kortsiktige 
gjeld utgjorde 31. desember 
i fjor 25,4 prosent av total-
kapitalen, sammenlignet 
med 18 prosent på samme 
tidspunkt året før.

Konsernets negative 
kontantstrøm reduserte 
likviditeten med 68 mil-
lioner kroner.

Styret skriver dette i sin 
årsberetning: 

«Konsernets og morsel-
skapets finansielle stilling 
er tilfredstillende, og det 
er ingen problemer med å 
betale løpenede forpliktel-
ser.»

Nærøysund Matfisk AS i Sogn 
og Fjordane var blant de fem 
som fikk tildelt økologisk 
lakse- og ørretkonsesjon i år. 
Ill. foto: Kjartan Mæstad

KRITIKK: Søknadsprosessen 
til årets tildelingsrunde for 
konsesjoner møter motbør. 
Kritikerne mener manglende 
sanksjonsmuligheter overfor 
søkerne gjør at de slipper å 
følge opp lovnader. Anlegget 
på bildet har ingenting med 
saken å gjøre.
Ill.foto: Ketil Svendsen

dighetene kan følge opp om 
de virkelig holder hva de har 
lovet. Det er en svakhet med 
systemet at en ikke kan følge 
dette opp, sier Albrigtsen.

Albrigtsen sier at det før 
neste tildelingsrunde må tas 
en skikkelig gjennomgang av 
årets runde.

– Jeg mener det er relevant 

å se på hva de som har fått 
konsesjoner i år, hvis de søker 
i neste runde, har gjort av det 
de sa de skulle gjøre. De som 
ikke har gjennomført det de 
sa de skulle gjøre, bør ikke få 
nye konsesjoner, sier Albrigt-
sen.

Albrigtsen sier videre at 
oppdrettsselskapene også 

har et selvstendig samfunns-
ansvar til å bidra til mer 
verdiskaping når de får nye 
konsesjoner til langt under 
markedspris.

–  De kan ikke bare laste det 
de tjener inn i banken, sier 
han.

Albrigtsen mener at en i 
framtiden bør ha sentrale 

rammekriterier for tildelin-
gen, men at en gir muligheter 
for regionale tilpassinger.

– Dette fordi utvikling av 
havbruk er ganske forskjellig 
i de forskjellige regionene. 
Skal en ha en effektiv hav-
bruksnæring, må det være 
lokale tilpassinger, sier 
Albrigtsen.

– Vil kontrollere søkerne

Fem fikk 
økologisk
konsesjon
Disse selskapene har fått 
tildelt de fem økologiske 
lakse- og ørretkonsesjonene i 
årets tildelingsrunde:
Nærøysund AS i Sogn og 
Fjordane, Villa Miljølaks AS 
i Møre og Romsdal, og Arnøy 
Laks i Troms, fikk én konse-
sjon hver. 
Salmar Farming i Trøndelag 
fikk to konsesjoner.

Det er Fiskeridirektoratets 
Region Finnmark som har 
prioritert hvem som skal 
få tildelt de fem økologiske 
matfisktillatelsene. 

Slaktes mer
lakseslakt: Det ble i juni 
slaktet 64.900 tonn laks i Nor-
ge. Det er en økning på cirka 
4600 tonn i forhold til juni i 
fjor, ifølge Kontali Analyse.

Det første halvåret i år 
ble det ifølge Kontali slaktet 
377.500 tonn laks i Norge, 
mot 352.200 tonn for samme 
periode i år.

Kontali beregner slaktevolu-
met for laks i år til å ende opp 
på cirka 835.000 tonn. Det 
vil i så fall være en økning på 
cirka 95.000 tonn i forhold til 
2008.

Kontali Analyse har bereg-
net at det sto 450.400 tonn 
laks, rund vekt,  i sjøen 30. 
juni i år, mot 385.700 tonn 30. 
juni i fjor. Det er en biomasse-
økning på 17 prosent.
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HAVBRUK Spørsmål: Nylig gikk administrerende direktør i Ewos Gruppen, Kjell Bjor-
dal, ut med krav om at norske myndigheter definerer hvilke fiskeressurser i 
verden som er bærekraftig forvaltet. Og som kan brukes som råstoff til fôr.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

Agnar Berg
Bodø

Datterselskapet Skottneslaks 
ble i årets tildelingsrunde ikke 
prioritert av Nordland fylkes-
kommune. Fiskeridirktoratet 
i Nordland ville heller ikke gi 

Skottneslaks 
k o n s e -
sjon. Nå har 
Skottneslaks 
anket avgjørel-
sen til Fiskeri-
direktoratet 
sentralt.

Laks og 
hvitfiskkobling
I sin klage til Fiskeridirketora-
tet i Bergen skriver daglig leder 
og medeier i A. Øvreskottnes, 
Terje Øvreskottnes: 

«Uten en produksjonsvekst 
på Skottneslaks vil vår hvitfisk-
satsing nå måtte legges ned».

– Ja det er helt klart. Jeg har 
tapt nok penger på hvitfiskmot-
taket. Vi kan ikke fortsette å 
subsidiere hvitfiskanlegget 
med laksepenger når vi har 
bare én laksekonsesjon, sier 
Øvreskottnes.

Øvreskottnes sier at det er 

gått syv millioner kroner de 
siste tre årene fra laksevirk-
somheten til hvitfiskanlegget. I 
fjor gikk det ifølge Øvreskottnes 
2,6 millioner kroner fra laks til 
hvitfisk. Det vil gå noe mindre 
i år, sier han.

Arbeidsplasser tapt
– Konkret betyr det tap av ar-

beidsplasser og mindre skat-
tepenger til kommunen. På det 
meste har vi hatt 45 ansatte på 
hvitfiskanlegget i sesongen. På 
en normal lofotsesong jobber 
12 – 15 personer med hvitfisk, 
sier Øvreskottnes.

Når det gjelder hvitfisk driver 
selskapet med salting, tørrfisk 
og fersk anvendelse.

Terje Øvreskottnes mener 
at selskapet klart oppfylte de 
to kriteriene Fiskeri- og kyst-
departementet hadde satt for 
årets tildelingsrunde: At min-
dre aktører skal prioriteres og 
at søkere som legger til rette 
for økt bearbeiding skal prio-
riteres.

I klagen til departementet 
skriver Øvreskottnes: 

«Når så selskaper som er 
større enn Skottneslaks og i 
tillegg verken har eget slakteri 
eller mulighet for egen bear-
beiding prioriteres foran vårt 

kandidatur må vi stille spørs-
mål ved Fiskeridirektorates 
prioriteringer».

Lovet ikke for mye
– Skottneslaks har bare én 
konsesjon. Vi har eget slakte-
ri. Vi vil bearbeide når det er 
lønnsomhet i å bearbeide laks. 
Det skrev vi også i vår konse-
sjonssøknad. Jeg vet at andre 
selskaper har lovet veldig mye 
når det gjelder bearbeiding. 
Men bare seks av de 14 sel-
skapene som fikk konsesjon 
i Nordland har eget slakteri. 
Realiteten er at du skjærer 
ikke filet av laksen når du får 
bedre betalt for å sende hel laks 
i markedet. Vi har da et ansvar 
for bedriftens lønnsomhet også, 
sier Øvreskottnes.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partemente  minner om at tilde-
lingen gjennom forskriften er 

Etter 111 års drift truer 
sjømatselskapet A. Øv-
reskottnes på Vestvågøy 
med å legge ned sitt 
hvitfiskmottak - hvis 
ikke datterselskapet får 
laksekonsesjonen sel-
skapet har søkt om.

zkonsesjoner

Terje 
Øverskottnes

Vi kan ikke fortset- ”te å subsidiere hvitfisk-
anlegget med laksepen-
ger når vi har bare én 
laksekonsesjon
Terje Øvreskottnes, daglig leder i 
Skottneslaks

16 fredag 28. august 2009 FISKERIBLADETFISKAREN

FiskeribladetFiskaren 28.8.

Genistrek: Aslak Berge kaller Austevoll Seafoods oppkjøp av Lerøy Sea-
food i fjor høst en «genistrek». Analytikeren i meglerhuset First Securities har 
nettopp skrevet en oppdatert profil på Austevoll Seafood, melde IntraFish.

Svar: Før årsskiftet skal vi i departementet greie å få på plass et godkjen-
ningssystem for bestander som der er fastsatt kvote på, på kvalifisert viten-
skapelig grunnlag, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) til IntraFish.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

KONSESJONER: Terje 
Øverskottnes i selskapet A. 
Øvreskottnes i Lofoten fikk 
ikke laksekonsesjonen han 
søkte om. Nå kan han komme 
til å stenge hvitfiskmotta-
ket sitt - fordi han ikke kan 
subsidiere dette ved hjelp av 
«laksepenger»  fra blant an-
net framtidig bearbeiding.
ILL.FOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner 
Det har i år blitt tildelt 65 QQ

lakse- og ørretkonsejoner. 
Fylkeskommunene har hatt en QQ

rådgivende rolle i årets konse-
sjonsrunde. Fiskeridirektoratets 
regionkontor har gjort den ende-
lige tildelingen.

Selskaper som har blitt QQ

prioritert har nå fått tilsagn om 
at de kan få kjøpe konsesjonene 
med forbehold om at ikke andres 
klage skal endre bildet.

En konsesjon koster åtte milli-QQ

oner kroner i hele landet bortsett 
fra i Finnmark. I Finnmark koster 
den tre millioner kroner.

delegert til Fiskeridirektoratets 
regionkontor med klagerett til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Han understreker at depar-
tementet ikke går inn i, eller 
kommenterer enkeltsaker eller 
klagesaker. 

Øvreskottnes sier at han 
skjønner at hvitfisk ikke er laks, 
men at de to tingene allikevel 
henger sammen.

– Poenget er at vi har noe å 
vise til. Vi har drevet med vide-
reforedleing av fisk helt siden 
selskapet  ble startet i 1898. Vi 
startet Skotneslaks i 1987 og 
slakter vår egen fisk. Jeg kan 
bare ikke fatte at ikke vi blir 
prioritert i årets konsesjons-
runde, sier Øverskotnes.

Skjønnhetskonkurranse
I klagen skriver Øvreskottnes 
dette om selskapets historie 
som viderefordler:

«Vi er den minste aktøren, 

og har lenge bidratt aktivt til 
foredlingsindustri. I tillegg så 
mener vi klart å kunne doku-
mentere en naturlig prioritet 
under eventuelle «andre for-
hold» dersom søkere står likt 
både i forhold til størrelse og 
i forhold til å oppfylle bearbei-
dingskravet. Dette ikke minst 
når en legger vår lange histo-
rien som liten aktør til grunn, 
hvor selskapet på tross av 
nedgangstider i fiskeindustrien 
likevel har valgt å opprettholde 
sysselsetting».

Øvreskottnes er forbannet 
på «skjønnhetskonkurransen» 
der det har vært fritt fram for å 
love mest mulig. I klagen skiver 
han:

«Vi har valgt å skrive en ær-
lig søknad, uten å kaste oss på 
karusellen om å vinne norges-
mestertittel i søknadsskriving. 
Vi forventer at Fiskeridirekto-
ratet behandler alle søknadene 

med respekt, og med bakgrunn 
i tilegnet kunnskap om nærin-
gen og næringsaktørne, ikke 
å basere sin prioritering med 
bakgrunn i en skjønnhetskon-
kurranse».

Kan ikke kommentere
Regiondirektør i Fiskeridirek-
torats region Nordland, Janne 

Andersen, sier til Fiskeribla-
detFiskaren at regionkontoret 
i Nordland ikke setter noen vil-
kår for de nye konsesjonene.

– Jeg kan ikke kommen-
tere den konkrete saken med 
Skottneslaks. Men det jeg kan 
si er at hvis et oppdrettselskap 
i søknaden for eksempel lover å 
bearbeide 50 prosent av laksen, 

vil det ikke bli fulgt opp fra vår 
side om han virkelig gjør det, 
sier Andersen.

– Da lurer jeg på hva som er 
vitsen med å ha bearbeidings-
kriteriet med når det ikke føl-
ges opp, sier Øvreskottnes.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

HAVBRUK Dystert 1: Eksportfall på 14 prosent. Store svingninger i prisen og mindre 
etterspørsel. Generalforsamlingen i Dansk Akvakultur tidligeri sommer var 
ikke akkurat preget av lystige temaer. skriver IntraFish.

– Et NM i 
søkNads-
skriviNg

Agnar Berg
Bodø

Salmon Group-
selskapene har 
til sammen 26 
matfiskkonse-
sjoner. Grup-
peringen fikk 
10 av de 65 
konsesjonene 
i årets tilde-
l i n g s r u n d e . 
Men Pedersen er allikevel 
kritisk – Det som skjedde er 
akkurat det vi fryktet. Søkerene 
kunne love så mye de ville i søk-
nadene, uten at det kan følges 
opp, sier Pedersen.

Lover videreforedling
Pedersen sier utgangspunktet 
for en del konsesjonsøkere var 
håpløst. De måtte love mye mer 
enn det som er mulig å holde.

– Ta de som ikke har kon-
sesjoner fra før av. Du søker 
om én konsesjon. Hvordan i all 
verden skal du greie å komme i 
drift med bare én konsesjon og 
i tillegg drive med bearbeiding? 
Du kan selvfølgelig samarbeide 
med en aktør som har bear-
beiding. Men hvem er det som 
tjener på det, spør Pedersen.

Pedersen sier at rammene 
rundt årets konsesjonsrunde 
la til rette for å bruke alle mid-
ler for å sikre seg konsesjoner: 
Perfekte søknader og massiv 
lobbyvirksomhet mot fylkes-
kommunen og Fiskeridirekto-
ratets regionkontor.

– Det er logisk at det ble slik. 
For tenkt deg. Du må betale åtte 
millioner for konsesjonen. I søk-
naden står du fritt til å skrive 
det du vil og love det ene etter 
det andre. Ingen følger dette 
opp. Dagen etter du har sikret 
deg konsesjonen kan du selge 
den for opp mot 30 millioner 
kroner, sier han.

Pedersen sier at det enkleste 
måten å gjøre en konsesjons-
tildelingen på, er å innføre et 
auksjonssystem.

– Da kunne en kutte ut disse 
kriteriene og alle prosessene. 
Det ville føre til langt mindre 
bråk, mener han

Grundig gjennomgang
Direktør for 
n æ r i n g s u t -
vikling i FHL, 
Geir Ove Yst-
mark, sier at 
han ikke vil 
kommentere 
om konse-
sjonsrunden 
endte opp med 
et norgensmesterskap i søk-
nadsskriving. 

Han sier imidlertid at det må 
gjøres en nøye gjennomgang av 
årets konsesjonsrunde.

Ifølge tildelingsforskriften 
skal det for det første legges 
vekt på om søker er en mindre 
aktør. Det vil si ikke har mer 
enn 19 konsesjoner.

For det andre om søker vil 
bidra til mer verdiskaping på 
kysten, som  bearbeiding.

– Tildelingsforskriften var 
grei. Men måten tildelingen er 
gjort på er kritikkverdig. Vi 
mener at Fiskeridirektoratet 
har misforstått tildelingsfor-
skriften ved at direktoratet har 
tolket den slik hen at begge de 
to hovedkriteriene skulle opp-
fylles. Vi mener at det er nok å 
oppfylle et av kriteriene, sier 
Ystmark.

Ystmark sier at konsekven-
sen av Fiskeridirektoratets 
praksis var at både store og 
små selskaper falt utenfor.

– De store oppfyller bearbei-
dingskriteriet, men på grunn 
av at de har mer enn 19 konse-
sjoner, er de for store. De små 
oppfyller kriteriet om at de er 
små. Men når ikke opp når det 
med det andre kriteriet, bear-
beiding, sier Ystmark

Har registrert misnøyen
Ystmark sier at det står i merk-
nadene til tildelingsforskriften 
at de to kriteriene er «uavhen-
gige» av hverandre og at det 
dermed er nok at en tilfredstil-
ler ett av dem.

Fungerende ekspedisjonssjef 
i Fiskeri- og kystdepartementet, 
Astrid Holtan, sier til Fiskeri-
bladetFiskaren at det var ikke 
ment slik at begge kriteriene 
måtte være oppfylt.

– Jeg har registret at det 
har vært en del misnøye i opp-
drettsnæringen etter denne 
konsesjonsrunden, men jeg 
ønsker ikke å kommentere det 
ytteligere.

– Har denne konsesjonsrun-
den vært et norgesmesterskap 
i søknadskriving og at det som 
loves i søknadene ikke kan føl-
ges opp?

– Det vil jeg ikke kommenter 
ut over å si at vi legger opp til 
at oppdretterne vil gjøre det 
de har skrevet de skal gjøre, 
sier Holtan.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjonskrig
Det har vært mye bråk og mis-QQ

nøye etter årets tildelingsrunde 
for lakse- og ørretkonsesjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet QQ

har to hovedkriterier i sin tilde-
lingsforskrift. 

Men departementet har ingen QQ

sanksjonsmulighet overfor 
søkere som ikke gjør det de lovet 
for å få konsesjonen.

Dette mener mange er QQ

betenkelig og kaller det et NM i 
søknadsskriving.

Daglig leder Leif Rune 
Pedersen i oppdretts-
grupperingen Salmon 
Group, sier at årets 
konsesjonsrunde ble 
et norgesmesterskap i 
søknadskriving.

zkonsesjon Kritikk mot tildelingsprosessen

Leif Rune 
Pedersen

– Søkerene kunne  ”love så mye de ville i 
søknadene
Leuf Rune Pedersen, daglig leder i 
Salmon Group

HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. 

Agnar BergBodøDet sier lak-seoppdretter Terje Øver-skotnes i lak-s e s el sk ap et Skotnesla ks på Vestvågøy i Lofoten. – Det er et stort bedrageri at det skal bli så mye bearbeiding av laksen som mange oppdrettere hevder de skal gjøre. Det har jeg ingen tro på. Det viser også erfaringer fra tidligere tildelingsrunder, sier Øverskotnes til Fiskeribladet-Fiskaren.Er forbannetSkotneslaks har bare én konsesjon, men har eget lak-seslakteri. Øverskotnes driver også hvitfiskmottak gjennom selskapet A. Øvreskotnes AS. Selskapet ble etablert for 112 år siden. Laks begynte han med for 25 år siden.De siste tre årene har lakse-virksomheten subsidiert hvit-fiskmottaket med syv millioner kroner, ifølge Øverskotnes.– Jeg føler det rett og slett ydmykende at jeg ved å skrive en ærlig søknad ikke er kom-met i betraktning. Jeg tenkte at det var fornuf-tige folk som skulle behandle søknadene og at en ikke trengte å legge ut i det vide og brede om hva en skulle gjøre hvis en fikk konsesjonen. At jeg for eksempel har brukt laksepenger til å holde mottakt i drift, ser ikke ut til å bety noe, sier han.– Hva skrev du i søknaden?– Jeg skrev som sant var at hvis jeg fikk én konsesjon til så ga det grunnlag for viderefored-ling under visse forutsetninger. Det er at vi skal videreforedle når markedet tilsier det, og el-

lers sende hel fisk til markedet. Jeg har jo først og fremst et ansvar for selskapet. Det ville ikke riktig av oss å ta grep som ikke er økonomisk forsvarlig, for selskapet skal jo overleve, sier Øverskotnes.Løgn i søknadeneØverskotnes sier som et eksem-pel at det ikke kan forsvares å selge filet til 40 kroner kiloet når det er mulig å oppnå 30 kroner kiloet for hel laks.

– Jeg vil påstå at det er rein løgn i mange søknader. Det kan ikke bli så mye videreforedling ut av dette som selskapene lover nettopp fordi oppdrettselskapene vil ta bedriftsøkonomiske vurde-ringer og kun videreforedling når markedet betaler mest for disse produktene. Det er også dyrt å investere i filetmaskiner, sier han.– Er du skuffet over andre lakseselskaper i Nordland som har fått konsesjoner fordi de hadde gode søknader?– Ja det er jeg, de har gått over lik for å få tak i konsesjoner. De har formulert gode søknader og de har drevet en aktiv lob-byvirksomhet både rettet mot fylkeskommunen og mot Fis-keridirektoratets regionkontor 

i Nordland.  I tillegg er noen av oss brukt i et skittent spill, sier han.I tildelingsforskriften til Fis-keri- og kystdepartemente står dette om hva det skal legges vekt på i årets tildelingsrunde: At søker er en mindre aktør og at søker vil legge til rette for økt bearbeiding.Ifølge fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Arve Knutsen, har det vært et voldsom trykk på fylkeskom-munen i konsesjonssaken.Massiv lobbyvirksomhetKnutsen sier at noen av selska-pene som fylkeskommunen ikke prioriterte og som var svært aktiv med lobbyvirksom-het mot fylkeskommunen, til slutt fikk konsesjoner av Fis-

– Oppdretterne lyver

LOVER FOR MYE: Lakseoppdretter Terje Øverskotnes i Skotneslaks på Vestvågøy i Lofoten har lite tro på at lakseoppdretterne som har fått konsejoner greier å holde det de lovet i konse-sjonssøknadene.  ILL.FOTO

Fakta: tildelingDet har blitt tildelt 65 lakse-QQkonsesjoner i år. Nordland har fått 15. Det er i Nordland det har vært QQmest bråk om konsesjonene. Det var 81 søknader i Nordland og mange var skuffet over at de ikke fikk.Konsesjonstildelingen har QQskapt split blant oppdretterne, de som ikke fikk mener at de har like gode grunner til å få som dem som fikk.

–Jeg har har blitt straffet for å være ærlig i forbin-dele med at jeg søkte om én ny laksekonse-sjon. De fleste oppdret-terne har lovet mer enn de kan holde.

z konsesjoner

Terje Øverskotnes

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli så mye bearbeideing av laksenTerje Øverskotnes, Skotneslaks

keridirektoratets regionkontor i Nordland.Knutsen sier at gode søkna-der var avgjørende for rådene til fylkeskommunen. Det var kun det som sto på papiret fyl-keskommunen kunne forholde seg til. – Selskaper som hadde en god plan og som hadde gode vurderinger, der ikke alt var rosenrødt, lå godt an, sier Knut-sen.Fylkeskommunens rolle var imidlertid bare å komme med råd. Det var Fiskeridirektora-tets regionkontor som tok den endelige avgjørelsen. Region-kontoret tok åtte av de 15 rådene til følge i Nordland.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

– Som fryktetTidligere statssekretær i Fiskeri- og kystdeparte-mentet, Janne Johnsen (H), er ikke overrasket at konsesjonstil-delingen har skapt splid blant oppdretts-

selskapene.  – Dette er et resultat av en «skjønnhets-konkurranse» der det er om å gjøre å skrive gode søknader samt å være dyktig på lobby-virksomhet. At dette skaper splid blant oppdretterne, var et viktig argument da vi var i regjering for å avskaffe en slik system med «skjønnhets-konkurranse», sier Johnsen.

Johnsen var forrige fis-keri- og kystminister, Svein Ludvigsens statsekretær. Nå er hun heltids fylkespolitiker i Rogaland.– Det er også problematisk at selskapene får love ting og så har en ingen mulighet til følge opp om de virkelig gjennomførte de sa de skulle gjøre. Det må være sank-

sjonsmuligheter overfor dem som ikke holder hva de lover, sier hun. Ludvigsen-regimet mente i forbindelse med konsesjonstildelinger at det skulle settes minstekrav til oppdretsselskapene. De som innfridde kravene kunne for eksempel være med i en lodd-trekning eller i en budrunde på konsesjonene. 

Janne Johnsen

Konsesjonene tildelttrønDelag: Fiskeridirektora-tets regionkontor har nå tildelt samtlige 6o laksekonsesjoner som er knyttet til konkrete fylker. Det som gjenstår nå er fem økologisk konsesjoner.I går ble det kjent hvilke sel-skaper i Trøndelagsfylkene som får konsesjoner. Her er listen for Sør-Trøndelag:To konsesjoner til Refsnes Laks. Én hver til R. Lernes, Må-søval Fiskeoppdrett, Krifo Fisk, Knutshaugfisk, HitraMat og Ervik Laks & Ørret.I Nord-Trøndelag fikk disse: To konsesjoner til Bjørøya Fiske-oppdrett. Én hver til SinkaBerg Hansen, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Lund Fiskeoppdrett og Vikna Sjøfarm AS.

ForutsetterlOVet: Fiske-ridirektør Liv Holmefjord sier at Fiske-ridirektoratet forutsetter at oppdrettssel-skapene følger opp i praksis det de har lovet i søknadene sine.– Utgangspunktet for å tildele konsesjonen er at selskapene mener noe med de planene de oppgir i søknaden. Hvis det skulle vise seg at de ikke gjør det, kan ikke Fiskeridirektoratet gjøre noe. Det er for eksempel ikke mulig å inndra konsesjonene, sier Holmefjord.Øverskotnes synes det er mer-kelig å sette tildelingskriterier som ikke kan følges opp.

Liv Holmefjord
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Geir Ove 
Ystmark

Regiondirektør Alf Albrigtsen 
i Fiskeridirektoratets region 
Trøndelag har hatt ansvaret 
for å tildele 15 lakse- og ør-
retkonsesjoner i de to trønde-
lagsfylkene.

Han mener imidlertid at det 
er flere ting å sette fingeren 
på i forbindelse med årets 
tildelingsrunde.

– Slik jeg 
ser det, så 
har det vært 
et norges-
mesterskap i 
søknadskri-
ving. Søkerne 
har lovet mye 
i søknadene 
uten at myn-

Alf 
Albrigtsen

– vil kontrollere søkerne
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HAVBRUK Forskning: Høgskolen i Bodø starter nå et internasjonalt samarbeidspro-
sjekt hvor de vil ha fokus på oppdrett av berggylte. - Vi ser at interessen for 
leppefisk er økende, sier Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø.

LAKSEKRIG

Vegard Solslstten
Bergen
Oppdretter Inge Kristoffersen 
slakter Nordland Fylkeskom-
munes prioritering av nye 
konsesjoner. Han varsler alle-
rede anke om han ikke får ny 
konsesjon.

– Vi driver eget slakteri, men 
har for lite råstoff til å kunne ha 
helårsdrift. Det resulterer i at vi 
i om lag tre måneder i året ikke 
har drift ved slakteriet. Dermed 
klarer vi ikke å holde på folk. Vi 
lærer opp ungdommer bare for 
å se dem gå over til konkurren-
tene som kan tilby sysselsetting 
gjennom hele året, sier Inge 
Kristoffersen til IntraFish. 

Nådde ikke opp
Egil Kristoffersen & Sønner er 
en av søkerne til de nye lakse-
konsesjonene i Nordland. Sel-
skapet nådde imidlertid ikke 
opp da Nordland Fylkeskom-
mune foretok sin prioritering.
– I løpet av 5-8 år er vi nødt 
til å legge om produksjonen, 

men jeg er redd vi da må hente 
inn arbeidskraft fra utlandet. 
Da må vi heller legge opp til 
flere perioder av året der vi 
kjører lengre dager, for så å 
ha perioder uten aktivitet på 
slakteriet. Dette for å tiltrekke 
oss utenlands arbeidskraft. De 
vil gjerne jobber lange dager i 
en periode, for så å ta fri i til-
svarende periode. Det vil bli 
en produksjon som blir mer 
oppstykket, forklarer Kristof-
fersen. 

Får støtte
Kritiskerne får 
støtte fra FHL, 
som mener 
fylkeskommu-
nenes rolle i 
tildeling av nye 
konsesjoner 
gir grunn til 
bekymring.

Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir 
Ove Ystmark, understreker at 
FHL ikke har noen formening 
om valgene. 

– Vi er opptatt av prosessen, 
og at tildelingen skjer i forhold 
til de fastlagte kriteriene, sier 
Ystmark til IntraFish. 

Han sier FHL kommer til å 
følge nøye med. 

– Det er med undring vi ser at 
en i Nordland lager egne tilde-
lingskriterier, sier Ystmark. 

Skuffer mange
Nordland fylkeskommunes 
«egne» regler skuffer mange 

mindre oppdrettere i fylket. 
Tildelingen av konsesjoner til 
store aktører faller på stein-
grunn.

– Det finnes mange små ak-
tører som rett og slett er forbi-
gått, dette er ikke i tråd med 
de politiske intensjonene for 
tildelingen, sier Kristin Sæther, 
fagsjef oppdrett i NSL.

– Selskap med mer enn 19 
konsesjoner burde ikke få 
noen ny konsesjon i denne 
omgangen. Så lenge det finnes 
mange små aktører som ikke 
har fått prioritet, mener vi noe 
er gjort feil i prioriteringen, sier 
Sæther.

Føles som en lottogevinst
Marius Mindor Eikremsvik i 
Glomset føler at han har vunnet 
i lotto - selv om innsatsen er åtte 
millioner kroner. 

– Nå kan vi endelig doble pro-
duksjonen.Oppdrettsveteranen 
har vært fraskåret å søke om 
nye konsesjoner helt til i fjor da 
verneområdet rundt Glomset 
ble opphevet.  – Derfor var tu-
ren endelig kommet til oss.

vegard.solsletten@intrafish.com
Telefon: 55 30 22 33 FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Tildelingen av nye 
oppdrettskonsesjoner i 
Nordland skaper store 
bølger. Fylkets egne 
kriterier fører til stor 
frustrasjon blant en 
rekke næringsaktører i 

z konsesjoner

Geir Ove 
Ystmark

Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland 
lager egne tildelingskri-
terier
Geir Ove Ystmark FHL

mer energi, 
mindre utslipp.

med teknologi er 
begge deler mulig.

 KOLON | 092348

www.exxonmobil.no

Fiskebåtredere
Har dere planer om

	 	Tverrhekk 	Forlengelser
	 	Ombygging 	Reparasjon
	 	Restaurering 	Utbedring tærskader

på deres fartøy?

Vi kan tilby:

 Skipstømring/innredning
 Alt i aluminiumsarbeid
 Levering/montering motorer
 Utbedring plastskader
 Hall inntil 60 fot

8432 Alsvåg
Telefon: 76 13 11 98 – Telefax: 76 13 14 95 – Mobil: 995 33 187

www.samholdslip.no
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brønnbåt og at selskapet selger 
sin egen laks.

Odd Bekkelis sønn, Ken Rune 
Bekkeli, sier at det for enkelte 
nok er pussig at Salaks velger å 
ha sitt eget slakteri når selska-
pet kun har fem konsesjoner.

– Men jeg er sikker på at vi 
sitter igjen med like mye på 
bunnlinjen med det lille slak-
teriet vårt som de store slak-
teriene fordi vi har en veldig 
rasjonell drift, sier Ken Rune 
Bekkeli.

Salaks søkte om én konsesjon 
i årets tildelingsrunde, men 
fikk det ikke.

Mer aktivitet
– Hovedgrunnen for å søke var 
at større råstoffgrunnlag ville 
ha gitt mer større aktivitet på 
slakteriet, flere slaktedager, 
sier Odd Bekkeli

Det har kostet cirka 50 millio-

ner å bygge Astafjord Slakteri, 
som i april i år ble offisielt åpnet 
av tidligere fiskeri- og kystmi-
nister å nåværende fylkesmann 
i Troms, Svein Ludvigsen.

Lundberg sier at en i planleg-
gingen av det nye slakteri har 
tatt høyde for filetskjæring.

Han sier videre at filetskjæ-
ringen vil betyr fem ekstra 
produksjonsarbeidsplasser. I 
tillegg vil filetaktivitetet gene-
rere mer arbeid i andre deler av 
virksomheten, sier han.

Oppbrukt ord
Lundberg sier at å sende filetter 
i stedet for hel laks til marked 
er fornuftig ut fra et miljøper-
spektiv. Det er imidlertid  etter-
spørsel etter pre-rigor kvalitet 
fileter som er drivkraften for 
filetskjæringen.

– Da vi begynte å planlegge 
det nye lakseslakteriet, var ikke 
filetskjæring med i prosjektet. 
Det var i fjor høst og vinter at vi 
begynte å se på muligheter til 
å ha en avdeling for filetreing. 
En viktig årsaken til dette er 
mulighetene som åpner seg for 
fileter i til USA. Vi tror at vi i 
framtiden vil levere fileter både 
til USA og EU. I tillegg ligger vi 

nær Russland med de mulighe-
tene det gir, sier Lundberg.

Bedre kvalitet
Daglig leder for Astadfjord 
Slakteri, Knut Erik Rekstad,  
sier at det er satt av cirka 400 
kvadratmeter i det nye bygget 
på til sammen 3400 kvadrat-
meter til filetskjæring.

– Ordet «bearbeiding» er på 
mange måter oppbrukt. Det er 
har blitt brukt alt for ofte av lak-
seoppdretterne uten at det har 

skjedd noe særlig. Men nå tror 
jeg at bearbeiding virkelig blir 
en realitet. Det skyldes først 
og fremst at markedet vil ha 
bedre kvalitet på laksefiletene. 
De vil ha pre-rigor fileter, sier 
Lundberg.

Lundberg sier at når innkjø-
ringen av slakteriet er ferdig, 
vil en begynne å se på videre-
foredling.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Også de små vil foredle

Agnar Berg
Sør-Troms

Det er stor interesse for pre-
rigor filetere blant kundene. En 
slik type filet er bare mulig å 
skjære i Norge. Derfor har vi 
konkrete planer om å begynne 
å skjære fileter, sier medier i 
lakseslakteriet Astafjord Slak-
teri i Gratangen i Sør-Troms, 
Tore Lundberg.

Pre-rigor fileter
Pre-rigor filetering betyr fi-
letskjæring før laken har gått 
inn i «dødsstivhet». Det betyr 
i praksis at det ikke er mulig å 
sende hel laks til EU-markedet 
for filetering der. Filetskjærin-
gen må skje i Norge

– Det som skjer nå i USA-
markedet, med stadig større 
etterspørsel etter laksefileter, 
gjør det interessant for at også 
vi kan begynne med filetering. 
Det kan enten skje ved at vi 
setter inn en filetlinje på vårt 
eget slakteri, eller at vi sam-
arbeider med andre om selve 
filetskjæringen, sier Odd Bek-
keli i lakseoppdrettsselskapet 
Salaks i Salangen kommune i 
Sør-Troms.

Syv konsesjoner
Astafjord Slakteri er eid med 50 
prosent hver av de to lakseopp-
drettsselskapene Gratangslaks 
og Kleiva Fiskefarm. De to lak-
seselskapene har til sammen 
syv konsesjoner, som de har 
samdrift på.

Lakseselskapet Salaks har 
fem matfiskkonsesjoner. Det var 
Odd Bekkeli som startet selska-
pet som en ren smoltprodusent 
i 1979. I 1984 fikk selskapet den 
første matfiskkonsesjonen og 
året etter ble den første smolten 
satt i sjøen.

I dag er Salaks den største 
private arbeidsplassen i Salan-
gen kommune med 35 ansatte 
når det slaktes laks.

Pre-rigor kvalitet
Selskapet har kontroll over sto-
re deler av verdikjeden ved at 
en har egen smoltproduksjon, 
matfiskproduksjon, slakteri og 

TilreTTelagT: lakseoppdretter Tore lundberg (t.v.) og daglig leder i astafjord Slakteri, Knut erik rekstad, sier at det er tilret-
telagt for videreforedling på det nye slakteriet. FOTO: AGNAR BERG

Videreforedling av laks 
er ikke bare en trend hos 
de store selskapene. 
Etterspørselen etter 
laksefileter i USA-marke-
det gjør videreforedling 
interessant også for de 
små.

z foredling

Ordet «bearbei- ”ding» er på mange 
måter oppbrukt
lakseoppdrettere Tore lundberg i 
gratangslaks

Kent rune Bekkeli (t.v) og Odd Bekkeli - Salaks i Sør-Troms

Nedskriver verdi
TORSK: Som følge av redu-
serte markedsprisene på 
torsk har Codfarmers vært 
nødt til å gjøre en ekstraordi-
nær nedskriving av stående 
biomasse på 25 millioner. 
SelskapetS nedskrivningen er 
en følge av en verdijustering 
basert på laksepris.

Glad for Helga
MTB: Økt MTB er en seier for 
FHL. Dette har vi jobbet lenge 
for å få til, sier leder av Vest-
norsk Havbrukslag, Sveinung 
Sandvik. Han var fornøyd med 
Fiskeri og Helga Pedersens 
NÅR hun åpnet for muligheten 
for oppdretterne til å søke om 
fem prosent ekstra MTB.

Fekk halvert sitt resultat
RESULTAT: Oppdrettsdelen i Midt-Norsk Havbruk fekk nær 
halvert driftsresultatet, medan årsresultatet for konsernet enda 
i minus etter underskot for dotterselskapet Nils Williksen.Års-
rekneskapen viser at inntektene i oppdrettsdelen av Midt-Norsk 
Havbruk gjekk ned frå 263,3 millionar kroner i 2007 til 213,9 
millionar kroner i fjor. Driftsresultatet til oppdrettsselskapset 
Midt-Norsk Havbruk enda på 33,5 millionar kroner, mot 64,9 
millionar kroner året før. Årsresultatet enda på 5,2 millionar 
kroner.
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Kan sette vilkår
Det kan 
settes vilkår 
til lakse- og 
ørretkonse-
sjonene som 
tildeles i år. 
Fiskeridi-
rektoratets 
regionkontor 
har anledning 
til det. Dette 
fremgår av tildelingsforskrif-
ten, men det er opp til region-
kontorene om de vil gjøre det, 
sier ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet.

Den aktuelle hjemmelen 
er paragraf 10 i tildelingsfor-
skriften: 

Forskriften
«Det kan setjast vilkår som 
medverkar til at dei kriteria 
som er avgjerande for tilde-
linga blir etterlevde, jf. §§ 6 
og 7. Vilkåra skal gå fram av 
løyvedokumenta».

FiskeribladetFiskaren har 
tidligere skrevet at oppdretts-
selskaper som søker om å få 
tildelt konsesjoner i denne 
tildelingsrunden kan love mye 
i søknaden for å få konsesjo-
nen. Men at det de lover ikke 
er bindene.

Nerheim mener dette er en 
feil bilde av situasjonen og at 
departementet har vært klar 
over denne problemstillingen 
da tildelingsforskriften ble 
laget. Men det er altså opp til 
regionkontorene – og Fiske-
ridirektoratet i klagerunden 
- om de vil anvende denne 
«vilkårsparagrafen».

Nerheim sier at det er i 
områder der det er konkur-
ranse om konsesjonene det er 
aktuelt å bruke denne para-
grafen. I Finnmark hvor det 
ikke har vært flere søknader 
enn det har vært tilgjengelige 

konsesjoner, vil det i henhold 
til forskriften for eksempel 
ikke være aktuelt med vilkår, 
sier han.

– Da vi laget forskriften 
så vi det naturlig at det i 
et område med konkur-
ranse om konsesjonene og 
en oppdretter skriver noe i 
søknaden som er viktig for 
at han blir prioriterte, kunne 
settes vilkår for tildelingen av 
konsesjonen til nettopp han. 
Gjør han ikke det han har 
lovet i søknaden kan dermed 
konsesjonen senere ved even-
tuelle brudd på vilkårene, bli 
inndratt, sier Nerheim.

Til staten
– Vil andre selskaper som var 
med i tildelingsrunden, men 
som ikke ble prioritert, kunne 
få den aktuelle konsesjonen?

– Nei den vil nok bli inndratt 
til staten, sier Nerheim

– Konsesjonsrunden skal 
bidra til næringsutvikling på 
kysten. Dette er ikke poker 
der en kan bløffe seg fram. 
Vilkårene Fiskeridirektoratet 
kan sette, gir sanksjons-
muligheter for bløffing, sier 
Nerheim. Status  for årets til-
delingsrunde er at de heldige 
selskapene har fått tilsagn om 
konsesjon. De får  konsesjo-
nene med forbehold at det er 
klageadgang og at dette kan 
endre bildet. Nerheim sier at 
hvis et selskap vinner fram i 
med sin klage, vil det ikke bli 
tildelt «nye» konsesjoner til 
dette selskapet.

– Hvis et selskap vinner 
fram, vil et annet selskap 
i samme region «tape» sin 
konsesjon. Det kommer ingen 
«friske» konsesjoner inn, sier 
Nerheim.

Eventuelle vilkår vil følge 
konsesjonen uavhengig av 
hvem som eier den.

Magnor 
Nerheim
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HAVBRUK Konsesjon: Villa Organic har fått tildelt sin andre økologiske konsesjon for 
laks og ørret i denne tildelingsrunden. Selskapet fikk i utgangspunktet tildelt 
en konsesjon, men fikk en til, da det ble en ledig etter konkurs.

Reagerer på forskjellsbehandling

Agnar Berg
Bodø

– Jeg mener at vi kan sammen-
lignes med for eksempel vide-
reforedlingsbedriften Leines 
Seafood i Nordland. Dette sel-
skapet fikk to konsesjoner fordi 
de hadde behov for lakseråstoff 
til bearbeiding. Vi er akkurat i 
samme situasjon i Trøndelag. Vi 
søkte om to konsesjoner fordi 

vi hadde behov for råstoff, men 
fikk ingen, sier Krogh.

Satser på kysten
Et av de to hovedkriteriene 
i tildelingsforskriften er at 
selskaper som bidrar til vide-
reforedling skal prioriteres. 
Isfjord Seafood holder til i 
Trondheim. 

Selskapet har 40 ansatte og 
produserer gravlaks, røykalaks 
og fileter. Isfjord Seafood ville 
ifølge Krogh har drevet med 
lakseoppdrett i Roan kommune 
i Sør-Trøndelag.

I konsesjonssøknaden skri-
ver Isfjord Seafood at selskapet 
vil slakte laksen sin på det eta-
blerte skakteriet Kråkøy slak-
teri AS i Roan kommune og at 
Isfjord Seafood vil etablere en 
filetavdeling i Roan med 12 – 15 
arbeidsplasser.

– Vi var lovet lokaliteter i 

Roan kommune, sier Krogh.
Han er overgitt over hvilke 

selskapet Fiskeridirektoratet 
i region Trøndelag har tildelt 
konsesjoner til. 

Isfjord Seafood har klaget på 
regionkontorets vedtak.

Har samarbeidet
Isfjord Seafood reagerer i sin 
klage sterkt på ett selskap som 
regionkontoret til Fiskeridirek-
toratet valgte å prioritete.

Det et er sjømatselskapet Kri-
fofisk. Hovedvirksomheten til 
Krifofisk er hvitfiskmottak. 

Selskapet er etablert i Roan. 
Som Isfjord Seafood har ikke 
Krifofisk drevet med lakseopp-
drett. 

Krifofisk fikk i årets tilde-
lingsrunde én konsesjon.

Krifofisk har tidligere samar-
beidet med Isfjord Seafood. Kri-
fofisk har produsert varmrøkt 

laks for Isfjord Seafood. Men 
dette samarbeidet er nå brutt. 
Isfjord Seafood har en vurde-
ring av Krifofisk i sin klage til 
Fiskeridirektoratet.

Blant annet blir den økono-
miske evnen til Krifofisk truk-
ket fram i lyset:

At selskapet har en negativ 
egenkapital som har forverret 
seg de siste seks årene. Det blir 
også nevnt i klagen at Åfjord 
kommune, nabokommunen 
til Roan, og Åfjord Sparebank 
er de største kreditorene i sel-
skapet.

Nytt lakseprodukt
Det er også Åfjord Sparebank 
som garanterte for konsesjons-
vederlaget til Krifofisk på åtte 
millioner kroner.

– Det skjønner jeg godt at spa-
rebanken gjorde. For på den 
måten er det mulig for banken 

å få dekt inn gammel gjeld fordi 
konsesjonen er verd mye mer 
enn åtte millioner kroner, sier 
Krogh. Han er skuffet over at 
Fiskeridirektoratets region-
kontor i Trøndelag ikke gikk 
inn å sjekket den økonomiske 
situasjonen til selskapene. Om 
de i det hele tatt er i stand til å 
drive med lakseoppdrett. 

Han er også skuffet et ikke 
direktoratet sjekker andre lov-
nader selskapene kommer med 
i sine søknader.

– Et konkret eksempel på 
dette finner du i Krifofisk sin 
søknad. I søknaden til Krifofisk 

Daglig leder Lars Krogh 
i videreforedlingsbe-
driften  Isfjord Seafood 
i Trondheim reagerer 
på Fiskeridirektoratets 
regionsvise forskjells-
behandling i årets 
konsesjonsrunde.

z konsesjoner Omstridt tildeling av nye laksekonsesjoner
Vi søkte om to kon- ”sesjoner fordi vi hadde 

behov for råstoff
Lars Krogh

Burde ha sjekket 
Rådgiver for fiskeri i Sintef 
MRB, Fridrik Sigurdsson, 
synes det er merkelig at 
Fiskeridirektoratet kun ser 
på søknadspapirene til dem 
som søkte om oppdrettskon-
sesjoner i år.

– Jeg er sikker på at sakse-
handlerne ved Fiskeridirek-
toratets regionkontor kjenner 
godt til oppdrettsnæringen i 
sin region. Men jeg må si at 
det er pussig at ikke direk-
toratet i hvert fall sjekker 

de ukjente selskapene med 
oppfølingsspørsmål. De eta-
blerte selskapene som Salmar 
og Sinkaberg-Hansen er det 
ingen grunn til å sjekke for 
disse vet en hva står for, sier 
Sigurdsson.

Sigurdsson reagerer 
spesielt på at flere selskaper i 
sine konsesjonssøknader har 
lovet svært mye, spesielt når 
det gjelder bearbeiding, som 
er det ene av to hovedkriterier 
for å få konsesjon. 

– Når det gjelder dette 
burde Fiskeridirektoratet 
sjekket om det selskapene 
skriver er realistisk, sier han.

Sigurdsson sier videre at 
Fiskeridirktoratet burde 
offentliggjøre samtidig for 
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Aksjer: Norway Pelagic skal kjøpe tilbake egne aksjer til et planlagt aksje-
program for de ansatte. Selskapet har vedtatt å iverksette tilbakekjøp av inn-
til 50 000 egne aksjer, tilsvarende 0,32 prosent av selskapets aksjekapital. 

Slakteri: Aktører jobber nå for å få etablert et lakseslakteri på Sleneset i 
Lurøy, i Nordland. Samlet er det snakk om investeringer for vel 50 millioner 
kroner, melder Intrafish.

Myre: BioMar øker sin pro-
duksjonskapasitet i Myre. I den 
forbindelse har de gitt tekno-
logiselskapet Goodtech en ny 
utstyrskontrakt. Kontrakten 
gjelder for oppgradering og 
utvidelse av automatiserings-
systemet, samt leveranse av 
et nytt 2-linjers pakkeri for 
pakking av fiskefôr i Portabulk 
storsekk. Leveranseprosjektet 

skal påbegynnes umiddelbart 
og ferdigstilles tidlig i 2011, 
heter det i en børsmelding. 
Kontrakten er på NOK 21,7 
millioner. Goodtech ASA er 
et norsk teknologi- og ingeni-
ørkonsern som er notert på 
Oslo Børs. Selskapet leverer 
systemløsninger, teknologiske 
produkter og prosjekter innen 
miljø og industri. 

Biomar øker kapasiteten

børs: Handelsvolumet pas-
serte 60.000 tonn den 1.ok-
tober. Det er 20 prosent opp 
på fjorårets første ni måneder. 
Og nesten like mye som i hele 
2008. I hele fjor var laksebør-
sen Fish Pools handelsvolum 
65.447 tonn. I verdi utgjorde 
kontraktsvolumet i årets ni 
første måneder rundt 1,9 
milliarder kroner. - Det er mer 
enn i hele 2008 da verdien var 
knappe 1,7 milliarder, forteller 
administrerende direktør Søren 
Martens til IntraFish. Laksebør-
sen lever av kurtasje (handle-
kostnad). I 2008 var den på 9,5 
millioner kroner. Per 1.oktober 
i år har kurtasjen allerede pas-
sert 9 millioner. Laksebørsen 
handler ikke fisk. Den formidler 
finansielle kontrakter mellom 
anonyme motparter om pris på 

et bestemt tidspunkt i nær eller 
fjern framtid. Slik vet selger og 
kjøper framtidsprisen. Dersom 
lakseprisen i virkeligheten 
i markedet blir lavere eller 
høyere, betaler motparten dif-
feransen. Antallet handelsmed-
lemmer er nå 174. Av dem har 
110 handlet hittil i år. 2008-tal-
lene viser følgende fordeling på 
handelsvolum fordelt på seg-
ment: Oppdrettere: 41 prosent. 
Eksportører og importører: 12 
prosent. Bearbeidingsbedrifter 
(VAP processors, hovedsakelig 
i EU): 18 prosent. Finansielle 
aktører: 29 prosent. Fish Pool 
eies blant annet av seks norske 
banker: DnB Nor, Nordea og 
fire sparebanker langs kysten. 
Største eier med 43 prosent er 
Imarex som driver en tilsva-
rende børs for shipping. 

Nye FishPool rekorder

PD: Mattilsynet har vedtatt at 
den PD-smittede fisken i Midt-
Troms må destureres innen 
23.10. 

I slutten av august ble det 
bekreftet utbrudd av PD på 
en lokalitet på Senja i Troms. 
Lokaliteten er en samdrifts-
lokalitet for selskapene Nord-
Senja Fiskeoppdrett, Wilsgård 
Fiskeoppdrett og Nor Seafood. 

Selskapene har ønsket å 
drive frem fisken til slakteklar 
størrelse, og har blant annet 
lagt vekt på at det er langt til 
nærmeste anlegg.

Men Mattilsynet ønsker ikke 
å la selskapene oppdrette 
fisken videre. 

Selskapene er bedt om å 
legge frem en plan for hvordan 
de vil håndtere dette.

Skal destrueres

Laks: – Utviklingen i valuta vil 
trolig bli avgjørende for utvik-
lingen av lakseeksporten fram 
mot jul. Det sier daglig leder 
Jan Egil Ytrearne hos Seaborn 
til Intrafish. Han har ikke tro 
på at den gode etterspørselen 
etter norsk laks skal endre seg 
så mye framover. Til det er det 
for mange positive faktorer. Det 
går mye laks tilUSA, og proble-
mene til Chile vil første slå ut 
for fullt på eksporten til neste 
år, ifølge Ytrearne.

Valuta avgjørende
TorskeoPPDreTT: Styret i  
det Flora-baserte torskeopp-
drettsselskapet Nærøysund AS 
har begjært seg konkurs etter 
20 års drit. 

Årsaken er tap på 50 mil-
lioner kroner, som et resultat av 
sykdomsutbrudd på fisken, på 
grunn av bakterien francisella. 
Dette er en fryktet og dødelig 
bakterie, som det ikke finnes 
vaksine mot. Selskapet mener 
de fikk den fra yngel levert av 
Havforskningsinstiuttet.

Begjært konkurs

Pris: Lofotprodukt er én av 
tre nominerte bedrifter til ny 
norsk designpris. Lofotpro-
dukt har økt salget med 300 
prosent og blitt en riksdek-
kende fiskematprodusent. 
Prisen skal deles ut 15.10.

eksPorT: Hittil i år er det 
eksportert sjømat fra Norge 
til en verdi av 30,6 milliarder 
kroner. Det er 4,7 milliarder 
kroner over samme pe-
riode i fjor og en vekst på 18 
prosent viser ferske tall fra 
Eksportutvalget for fisk. 

står det at selskapet er i ferd 
med å utvikle et nytt laksepro-
dukt sammen med oss. Dette 
prosjektet er helt ukjent for oss, 
sier Krogh.

Agnar.berg@fbfi.no
Telefon 75 54 49 21

Reagerer på forskjellsbehandling

SPLID: Konsesjonsrunden 2009 har ført til stor splid mellom 
selskapen. Et kjernespørsmål er hvem som egentlig er best i 
stand til å oppfylle tildelingskriteriene med blant annet videre-
foredling. ILLFOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner
I år har det blitt tildelt 65 nye QQ

lakse- og ørretkonsesjoner. 
Konsesjonene er nå tildelt QQ

regionsvis, men flere som ikke 
fikk konsesjoner er misfornøyde 
og har anket.

Regionkontorene til Fiskeri-QQ

direktoratet holder nå på med å 
behandle ankesakene.

Det er Fiskeridirektoratet QQ

sentralt i Bergen som er ankeinn-
stans og som til slutt får klagene 
fra regionkontorene.

Skal begynne  
med oppdrett
Daglig leder i Krifofisk, John 
Forfod, sier til Fiskeribladet-
Fiskaten at selskaper av-
venter å sette i gang investe-
ringer i forbindelse med at 
selskapet har fått én lakse-
konsesjon til klagerunden er 
ferdig.

– Det går rykte om at Krifo-
fisk er til salgs?

– Vi er et aksjeselskap og til 
den rette prisen er aksjene til 
salgs. Men vi er ikke mer til 
salgst en andre selskaper, sier 
Forfod.

– Krifofisk har negativ egen-
kapital. Det koster mye  
å komme i gang med lakse-
oppdrett for et selskap som 
ikke fra før av driver med 
oppdett. Hvordan skal dere 
greie det?

– Det skal gå bra. Vi har en 
bank som har tro på oss. Med 
den ene konsesjonen er vi 
også blitt et interessant inves-
teringsobjekt, sier Forfod.

Forfod sier at det skal være 
et møte i morgen der en skal 
diskutere eventuelle mulighe-
ter for emisjon.

–  Krifofisk har argumen-
tert i konsesjonssøknaden 

om at dere vil utvikle et nytt 
lakseprodukt sammen med 
Isfjord Seafood?

– Ja, men du må skjønne 
at når vi konkurrerer om 
konsesjoner, så samarbeider 
vi ikke lenger.

Forfod sier at Fiskeribladet-
Fiskaren heller burde ha tatt 
en nærmere sjekk på Isfjord 
Seafood sin søknad.

– Selskapet har sagt at 
ordføreren i Roan går god for 
at de får konsesjoner i kom-
munen. Det har han ikke sagt. 
Isfjord Seafood påstår at hvis 
de fikk konsesjoner, så ville 
de bygge opp en filetavdeling 
i Roan med mange arbeids-
plasser. Det tror jeg ikke på. 
Krifofisk har i hvert fall ikke 
lovet ting som ikke er mulig å 
holde.

– Det hevdes at Åfjord 
Sparabang garanterte for 
vedelaget på åtte millioner 
siden banken selv er en av de 
største kreditotrene i Krifo-
fisk?

– Det er vel ikke noe unatur-
lig for en bank som stiller 
garanti å sikre seg selv, sier 
Forfod. 

hele landet hvem som fikk 
konsesjonene.

– I sommer ble det offentlig-
gjort regionsvis. Det mener 
jeg var uheldig fordi den ene 
regionen la føringene for den 
andre, sier han.

Ikke generell  
sjekkeadgang
Seksjonssjef Lise Kvinnsland 
i Kyst- og havbruksavdelingen 
i Fiskeridirektoratet viser til 
at Fiskeridirektoratet sentralt 
er klageorgan i konsesjons-
sakene og at hun derfor ikke 
kan uttale seg om konkrete 
saker. 

Hun sier at generelt kan det 
vises til at regionkontorene 
ikke uten videre har hatt ad-
gang til å kreve opplysninger 
fra søkerne ut over det som er 
hjemlet i forskriften. 

Etter bestemmelsene i 
forskriften ble det krevd 
dokumentasjon på at søkerne 
var i stand til å betale vedela-
get til staten på åtte millioner 
kroner, forskriften krevde 
ikke ytterligere økonomisk 
dokumentasjon.

Det er Fiskeridirektoratets 
regionkontor som har tildelt 
konsesjonene. Fiskeridirek-
toratet sentralt i Bergen er 
klageinstans.

Kvinnsland sier de fleste 
klagene fortsatt er til behand-
ling på regionkontorene.

Regionkontoret kan enten 
omgjøre sitt vedtak ved å gi 
klager helt eller delvis med-

hold, eller fastholde vedtaket. 
Da vil i så fall saken gå til 
Fiskeridireketoratet i Bergen.

På spørsmål om region-
kontorene ikke i noe tilfelle 
kan foreta undersøkelser av 
opplysninger som gis viser 
Kvinnsland til det natur-
lige utgangspunktet er at 
alle opplysninger som gis i 
søknadene er korrekte og at 
Fiskeridirektoratet selvsagt 
har tillit til dette. 

I et hypotetisk tilfelle der 
det foreligger en en klar 
grunn til å anta noe annet, vil 
det kunne foretas ytterligere 
undersøkelser. 

Selskaper som har fått 
konsesjoner, har fått det med 
forbehold om at det er klagea-
gang og at dette kan endre 
bildet.

Hvis et selskap vinner fram, 
vil et annet selskap i samme 
region kunne «tape» sin 
konsesjon. Investeringer som 
er gjort av de som har «fått» 
konsesjon, men som «taper» 
den i klagerunden, er sel-
skapet selv anvarlig for. Det 
er ikke mulig å komme med 
krav til staten om det.
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Mange argumenter 
FiskeribladetFiskaren 
har sett klagene til Isfjord 
Seafood i Trøndelag og 
Skotneslaks i Nordland. 

Selskapene klager på at de 
ikke ble tildelt konsesjon i 
2009-runden. Det argumente-
res for hvorfor de aktuelle sel-
skapene burde ha fått konse-
sjonene foran andre konkrete 
selskaper i regionen.

I Nordland er det 14 selska-
per som har fått foreløpig til-
sagn.  Skotneslaks tar for seg 
samtlige 14 og argumentere 
hvorfor Skotneslaks oppfyller 
tildelingskriteriene bedre 
enn de andre. De to kriteriene 
for årets tildelingsrunde var 
at mindre aktører og aktøret 
som legger til rette for bear-
beiding skal prioriteres.
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HAVBRUK Lus: - Sakens kjerne er ikke om man skal tillate eller ikke tillate flere lus i en 
periode i løpet av året, problemet er at det er for mye oppdrettsfisk i sjøen, 
sier Marius Dalen i Bellona til Norsk Fiskeoppdrett.

Skjønner 
skuffelsen

Agnar Berg
Bodø

– Jeg er sikker på at vi også 
hadde vært veldig skuffet og 
frustrert hvis vi ikke hadde 
fått  konsesjonen vi søkte om 
i denne runden. 

Det er derfor ikke rart at de 
aller minste er skuffet over ikke 
å få den konsesjonen de søkte 
på når de ser at selskaper som 
har både seks og ti konsesjoner 
har fått konsesjonstilsagn, sier 
Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter holder 
til på Vestvågøy i Lofoten. Sel-
skapet har to laksekonsesjoner 
og har fått foreløpig tilsagn om 
én til i årets tildelingsrunde.

Flere oppdrettsselskaper i 
Nordland har imidlertid klaget 
på at de ikke fikk. 

Klagebehandlingen vil ikke 
bli avsluttet før om flere uker. 

De som har fått det foreløpige 
tilsagnet kan risikere å «miste» 
sine konsesjoner hvis klagene 
blir tatt til følge.

Ikke redd
– Jeg frykter ikke at vi skal mis-
te vår konsesjon fordi vi er en 
mindre aktør. Vi har behov for 
å utvikle oss og vi har mange 
arbeidsplasser i laksevirksom-
heten vår, sier Mosseng.

Selskapet slakter sin egen 
laks.

Mosseng mener at mye ble 
rotet til i årets konsesjonsrunde 
når fokuset ble dreid bort fra å 
prioritere de minste oppdret-
tere til også la rene viderefor-
edlingsbedrifter få konsesjoner 
og at større oppdrettsselskaper 
med videreforedlingsaktivitet 
også var aktuelle kandidater.

I årets tildelingsrunde fikk 
fylkeskommunene lov til å 
komme med forslag om hvilke 
selskaper som burde få konse-
sjonene. 

Lofoten Sjøprodukter ble 
ikke prioritert av Nordland 
fylkeskommunen, men ble «tatt 
inn» av Fiskeridirektoratets re-
gionkontor i Nordland.

– Fylkeskommunene gjorde 
en dårlig jobb. Et godt eksempel 
på det er at Nordland fylkes-
kommune ville gi konsesjoner 
til de store selskapene Nova 
Sea og Nordlaks som en klapp 
på skulderen for det disse 
selskapene har bidratt med i 
fylket. Dette hadde fylkeskom-
munen i hverfall ikke dekning 
for i tildelingsforskriften, sier 
Mosseng.

Vederlag til staten
Neste års kapasitetsøkning for 
lakse- og ørretoppdretterne 
skjer i form av en økning av 
maksimal tillatt biomasse,MTB, 
mot et vederlag til staten.

Mosseng mener at en i neste 
runde, der det skal tildele nye 
konsesjoner, må være fokus på 
de små rene oppdrettsselska-
pene. 

De små er veldig viktig for 
kystsamfunnene og må gis 
muligheter til å utvikle seg, 
mener hun.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

ÉN NY KONSESJON: Britt og Roger Mosseng i lakseselskapet Lofoten Sjøprodukter. Selskapet 
har fått foreløpig tilsagn om én konsesjon. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner
Det er tildelt til sammen 65 QQ

lakse- og ørretkonsesjoner i 
årets tildelingsrunde.

De «heldige» selskapene QQ

har fått konsesjonene mot et 
vederlag med vilkår om at de kan 
miste konsesjonen hvis noen av 
selskapene som har klaget får 
medhold.

Tildelingsrunden 2009 har QQ

skapt mye støy i blant lakse-
oppdretterne, blant annet fordi 
kriteriene er uklare.

Det har ført til at det ble brukt QQ

mye skjønn når Fiskeridirekto-
ratets regionkontorer tildelte 
konsesjonene. 

Britt Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter frykter 
ikke at selskapet skal 
«miste» sin nye konsjon 
i klagebehandlingen, 
men hun forstår de som 
klager.

z KOnsesjOneR

Kristin 
Sæther

Det er ikke  ”rart at de aller 
minste er skuffet
Britt Mosseng, Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Lus: - Dagens strategi mot lus er basert på å behandle lave lusetall samti-
dig som man skal unngå resistens. Dette er svært motstridende, sier Paul 
Negård i FHL til kyst.no 

Ingen klare prosedyrer for «taperne»

Agnar Berg
Bodø

– En slik vurdering må vi gjøre 
når vi står overfor en konkret 
situasjon. Jeg kan ikke si noe 
mer om hvordan vi skal gjøre 
det når vi skal finne ut hvilket 
selskap vi skal «ta» konsesjo-

nen fra for å 
«gi» den til det 
selskapet som 
eventuelt har 
fått medhold, 
sier direktør 
i kyst- og hav-
bruksavdelin-
gen i Fiskeri-
direktoratet, 
Jens Christian Holm.

Kan omgjøre
Det ble i årets konsesjonsrunde 
tildelt 65 lakse- og ørretkonse-
sjoner. Det var tilsammen 288 
som søkte på de 65 konsesjo-
nene. 

Det er kommet inn en rekke 
klager fra selskaper som ikke 

fikk konsesjoner i året tilde-
lingsrunde. 

Det var Fiskeridirektoratets 
regionkontor som tildelte kon-
sesjonene. Fiskeridirektoratet i 
Bergen er klageinnstans.

Regionkontorene har først 
mottatt klagesakene. De kan 
omgjøre sitt eget tildelingsved-
tak, eller sende saken videre 
til Bergen for endelig klagebe-
handling. 

Noen regionkontoret er ferdig 
med «sine» saker og sendt dem 
til Bergen.

Flest i Nordland
Det var i Nordland det ble tidelt 
flest konsesjoner, 15, i år. Re-
giondirektør Janne Andersen 

sier at proses-
sen i Nordland 
ennå ikke er 
ferdig.

– I slutten av 
denne uken vil 
det være klart 
om vi tar noen 
av klagene til 
følge, sier An-
dersen til FiskeribladetFiska-
ren.

Det er kommet inn i under-
kant av 10 klager i Norland.

Tar tid
De selskapene som har fått 
tildelt konsesjoner mot et ved-
erlag til staten, har ikke fått noe 
endelig tilsagn. 

INGEN PROSEDYRE: Det er ingen klar prosedyre for hvordan en skal gå fram hvis et selskap som har fått foreløpig tilsagn må «gi» konsesjonen fra seg.  FOTO: EFF

Noen vil «miste» lakse-
konsesjonene de har fått 
et foreløpig tilsagn om 
- hvis klagene til de som 
ikke har fått fører fram. 
Hvordan «taperne» skal 
velges ut er uklart.

Jens Chris-
tian Holm

z konsesjonstildelingen Usikkerhet rundt konsesjonsklager 

Janne 
Andersen

Sponfish sliter
med store tap
Resultat: Sponfish hadde et 
resultat før skatt på -31,7 mil-
lioner kroner i tredje kvartal i 
år. Så langt i år har selskapet 
tapt 86,1 millioner kroner, og 
nå vurderes ulike alternativ for 
fremtiden, skriver IntraFish.

– Med de nåværende lave 
produktpriser og gjeldende 
kostnadsstruktur vil Sponfish 
i 2010 ikke ha tilstrekkelig 
kapitalgrunnlag og likviditet til 
å utvikle virksomheten etter 
de opprinnelige planene. I 
lys av dette vurderer styret 
strukturelle løsninger for 
selskapet (integrasjon med 
andre selskap) og muligheter 
for refinansiering og reka-
pitalisering, skriver styret i 
torskeoppdrettsselskapet i 
rapporten for tredje kvartal. 

Selskapet opplyser ikke 
hvor mye penger det er 
snakk om å hente inn, eller 
hvilke selskap som kan være 
aktuelle i en strukturering. 
Bakgrunnen for endringene er 
likevel klar. Torskeoppdrett er 
langt fra å oppnå lønnsomhet. 

I tredje kvartal i år hadde 
selskapet inntekter på 6 mil-
lioner kroner, mens utgiftene 
langt oversteg 30 millioner 
kroner. Det ble slaktet ca. 410 
tonn rund vekt.  

Driftsresultat før verdijus-
tering av biomasse endte på 
-30,3 millioner kroner, mens 
resultat før skatt ble -31,7 
millioner kroner. Samlet på de 
tre første kvartalene i år har 
selskapet et driftsresultat før 
verdijustering av biomasse 
på -81,7 millioner kroner, og 
et resultat før skatt på -86,1 
millioner kroner. 

Inntekter
Q3 09 Q3 08 YtD 09 YtD 08
6,0 5,9 13,9 10,4

DrIftsresultat 
før verdijustering av biomasse
Q3 09 Q3 08 YtD 09 YtD 08
-30,3 -7,2 -81,7 -26,3

resultat 
før skatt
Q3 09 Q3 08 YtD 09 YtD 08
-31,7 -6,5 -86,1 -25,9

Stor prisvekst
PRis: Lakseprisen økte med 
over 3 kroner i uke 44, etter 
en lengre periode med fal-
lende priser.

Det kommer frem i den 
siste prisoppdateringen fra 
Fish Pool. Mindre slaktepress 
i Norge kombinert med økt 
etterspørsel i EU-markedet 
resulterte i prisoppgangen. 

En oversikt fra NOS Clearing 
utarbeidet for Fish Pool viser 
at snittprisen i uke 44 endte 
på 27,15 kroner per kilo for alle 
størrelser. Det var en oppgang 
på hele 3,41 kroner per kilo i 
forhold til uke 43. 

Den ukentlige prisrapporten 
baserer seg på innkjøpspriser 
fra norske lakseeksportører 
til oppdrettere for fisk levert 
FOB Oslo. 
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Skjell: Nifes har kartlagt innholdet av fremmedstoffer og mikroorganismer i 
prøver av skjell høstet i 2008. Resultatene viser at innholdet av fremmedstof-
fer i skjellene er generelt lavt. 

Pris: Lakseprisen steg kraftig i forrige uke. Noe lavere slaktevolumer og 
større etterspørsel oppgis som forklaring. Ifølge Nos/FHL steg lakseprisen til 
oppdretter fra uke 43 til 44 med 3,41 kr/kg og endte på 27,15 kr/kg. 

Torskefiskkonferansen 
har nettopp gått av 
stabelen i Tromsø. Med 

flere deltakere enn på lenge 
og med svært engasjerte 
foredragsholdere. Det er 
åpenbart at året 2010 vil gi 
norsk sjømatnæring noen 
utfordringer, i hvert fall for 
den delen av næringen som 
er involvert i torskefiskeri-
ene (torsk, sei og hyse) og 
kanskje spesielt for produk-
tet torsk. Vi går inn i en ny 
sesong med en gytebestand 
for torsk som vi ikke har 
sett maken til etter andre 
verdenskrig, med godt over 
en million tonn. Og etter 
flere år med god forvaltning 
kan det forventes økte kvo-
ter flere år framover. I hvert 
fall så lenge fiskens matfat 
i Barentshavet er velfylt. På 
den annen side kan vi for-
vente at den norske kronen 
gradvis vil styrke seg, og at 
det ennå en tid vil herske en 
viss usikkerhet i markedet. 
Det betyr at vi alle sammen 
må brette opp armene for 
å få hele verdikjeden til å 
fungere og for å få ennå 
flere forbrukere til å kjøpe 
norsk fisk.

EFF har som kjent hatt 
et ekstra stort markeds-
budsjett inneværende år. 
Det har gitt økt synlighet i 
mange markeder. Det har 
gitt norske aktører bedre 
adgang til utsalgsdisken 
i flere store europeiske 
varehus. Og det har, så langt 
vi har fått tilgang på salgs-
tall fra butikk, gitt økt salg 
og økt favorisering av norsk 
fisk. Derfor er det gledelig 
at så mange eksportører 
har besluttet å merke sin 
fisk med norsk opprin-
nelsesmerking – Seafood 
from Norway – slik at de 
forbrukerne som ønsker å 
kjøpe norsk fisk (noe vi veit 
mange foretrekker), kan 
finne favorittfisken i handle-
disken. Dette er noe vi også 
ser i tiltakende grad i norske 
butikker og denne trenden 

forventes å bli ennå sterkere 
neste år, både hjemme og i 
viktige eksportmarkeder. 

Dersom vi ønsker å bygge 
sterkere preferanse for 
norsk torsk, hyse eller sei, 
er vi avhengige av et konti-
nuerlig markedsarbeid slik 
bl.a. laksenæringen i Norge 
har gjort over flere tiår. Det 
er altså ikke nok å foreta et 
«stunt» når næringen vasser 
i problemer og de forventede 
salg uteblir. Markedsføring 
er en investering som må 
være langsiktig, enten 
den foretas av den enkelte 
bedrift eller den foretas som 
et spleiselag sammen med 
EFF. 

 Regjeringen har nylig 
sendt ut et høringsforslag 
som tar sikte på å behandle 
alle bransjene likt gjennom 
å fastsette en felles mar-
kedsavgift fra årsskiftet. 
Det vil i så fall kunne bety at 
den intensiverte markeds-
innsatsen som startet i år, 
kan videreføres omtrent på 
samme nivå neste år. Da bør 
det være betryggende å re-
gistrere at EFF er en svært 
fleksibel og kompetent orga-
nisasjon. Etter at de ekstra-
ordinære markedsmidlene 
kom på bordet, evnet EFF 
på kort varsel å finne både 
interessante markedskana-
ler hvor norske eksportører 
har sluppet til med generisk 
markedsføring som døråp-
ner og vist stor kreativitet 
gjennom måten markedsfø-
ringen er gjennomført på.

Dersom myndigheter 
og næring gir oss anled-
ning til det, er vi klar til å 
videreføre jobben med å 
bevege ennå flere svenske 
forbrukere til å spise norsk 
torsk med god samvittighet, 
nå som vår torsk har fått 
grønt lys. Og vi er klar til å 
videreføre den gode trenden 
i Portugal, hvor stadig flere 
spiser klippfisk samtidig 
som andelen norsk klippfisk 
øker i handlekurvene.  Sist 
men ikke minst viktig er vi 
klar til å vise økt synlighet i 
Norge, i Frankrike og i alle 
de andre viktige markedene 
for torsk. 

Med den positive be-
standssituasjonen, trenger 
vi stadig flere torskeelskere 
– torskeelskere som lærer 
seg å erkjenne at den beste 
sjømaten tross alt kommer 
fra Norge. Men det betinger 
at økte torskekvoter blir 
balansert med økt markeds-
føring. 

Mer markedsføring

TERJE E. MARTINUSSEN, EFF

z UT I MARKEDET

VIKTIG: Kontinuerlig markedsarbeid er viktig for å bygge 
opp torsk- og hyseinteressen blant forbrukerne.

Ingen klare prosedyrer for «taperne»
INGEN PROSEDYRE: Det er ingen klar prosedyre for hvordan en skal gå fram hvis et selskap som har fått foreløpig tilsagn må «gi» konsesjonen fra seg.  FOTO: EFF

Teoretisk kan hvem som helst 
av dem miste konesesjonen hvis 
klageren vinner fram. De «hel-
dige» har bare fått et foreløpig 
tilsagn. Hvis noen av klagerne 
får medhold, er neppe årets 
konsesjonsrunde i mål før langt 
ut i 2010. For i følge Holm har 
den som eventuelt får omgjort 
tilsagner som en følge av at kla-
ger får medhold, anledning til 
å klage på omgjøringen.

Usikker
Janne Andersen sier at hun 
er usikker på hvordan en skal 
komme fram til hvem av de som 
har fått midlertidig tilsagn skal 
miste dette hvis en klager får 
medhold.

– I Nordland har vi i hvertfall 
ingen prioriteringsliste over de 
selskapene som har fått milder-
tidig tilsagn slik at vi kan gå å 
listen å «ta» fra det selskapet 
som ligger nederst på listen, 
sier hun.

Unødvendig støy
Direktør for 
ma rke d s ad-
gang i FHL, 
Trond David-
sen, sier at 
årets konse-
sjonsrunde har 
skapt mye støy 
og splid blant 
oppdretterne 
fordi det har vært liten forut-

sigbarhet både under tildeling 
og under klagebehandlingen.

– Vi ser at det er skapt vondt 
blod mellom oppdretterne. Det 
er fordi det har vært et uklart 
regelverk. Mye har vært over-
latt til skjønn. Vi ser for eksem-
pler at det ikke er prosedyrer 
for klagebehandlingen, sier 
Davidsen.

Davidsen sier at mange av 
problemene i årets konsesjons-
runde kunne ha vært unngått 
hvis en i tillegg til nye konse-
sjoner også hadde hatt en gene-
rell økning av maksimal tillatt 
biomasse.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

z konsesjonstildelingen Usikkerhet rundt konsesjonsklager 

Trond 
Davidsen

HAVBRUK Dystert 1: Eksportfall på 14 prosent. Store svingninger i prisen og mindre 
etterspørsel. Generalforsamlingen i Dansk Akvakultur tidligeri sommer var 
ikke akkurat preget av lystige temaer. skriver IntraFish.

– Et NM i 
søkNads-
skriviNg

Agnar Berg
Bodø

Salmon Group-
selskapene har 
til sammen 26 
matfiskkonse-
sjoner. Grup-
peringen fikk 
10 av de 65 
konsesjonene 
i årets tilde-
l i n g s r u n d e . 
Men Pedersen er allikevel 
kritisk – Det som skjedde er 
akkurat det vi fryktet. Søkerene 
kunne love så mye de ville i søk-
nadene, uten at det kan følges 
opp, sier Pedersen.

Lover videreforedling
Pedersen sier utgangspunktet 
for en del konsesjonsøkere var 
håpløst. De måtte love mye mer 
enn det som er mulig å holde.

– Ta de som ikke har kon-
sesjoner fra før av. Du søker 
om én konsesjon. Hvordan i all 
verden skal du greie å komme i 
drift med bare én konsesjon og 
i tillegg drive med bearbeiding? 
Du kan selvfølgelig samarbeide 
med en aktør som har bear-
beiding. Men hvem er det som 
tjener på det, spør Pedersen.

Pedersen sier at rammene 
rundt årets konsesjonsrunde 
la til rette for å bruke alle mid-
ler for å sikre seg konsesjoner: 
Perfekte søknader og massiv 
lobbyvirksomhet mot fylkes-
kommunen og Fiskeridirekto-
ratets regionkontor.

– Det er logisk at det ble slik. 
For tenkt deg. Du må betale åtte 
millioner for konsesjonen. I søk-
naden står du fritt til å skrive 
det du vil og love det ene etter 
det andre. Ingen følger dette 
opp. Dagen etter du har sikret 
deg konsesjonen kan du selge 
den for opp mot 30 millioner 
kroner, sier han.

Pedersen sier at det enkleste 
måten å gjøre en konsesjons-
tildelingen på, er å innføre et 
auksjonssystem.

– Da kunne en kutte ut disse 
kriteriene og alle prosessene. 
Det ville føre til langt mindre 
bråk, mener han

Grundig gjennomgang
Direktør for 
n æ r i n g s u t -
vikling i FHL, 
Geir Ove Yst-
mark, sier at 
han ikke vil 
kommentere 
om konse-
sjonsrunden 
endte opp med 
et norgensmesterskap i søk-
nadsskriving. 

Han sier imidlertid at det må 
gjøres en nøye gjennomgang av 
årets konsesjonsrunde.

Ifølge tildelingsforskriften 
skal det for det første legges 
vekt på om søker er en mindre 
aktør. Det vil si ikke har mer 
enn 19 konsesjoner.

For det andre om søker vil 
bidra til mer verdiskaping på 
kysten, som  bearbeiding.

– Tildelingsforskriften var 
grei. Men måten tildelingen er 
gjort på er kritikkverdig. Vi 
mener at Fiskeridirektoratet 
har misforstått tildelingsfor-
skriften ved at direktoratet har 
tolket den slik hen at begge de 
to hovedkriteriene skulle opp-
fylles. Vi mener at det er nok å 
oppfylle et av kriteriene, sier 
Ystmark.

Ystmark sier at konsekven-
sen av Fiskeridirektoratets 
praksis var at både store og 
små selskaper falt utenfor.

– De store oppfyller bearbei-
dingskriteriet, men på grunn 
av at de har mer enn 19 konse-
sjoner, er de for store. De små 
oppfyller kriteriet om at de er 
små. Men når ikke opp når det 
med det andre kriteriet, bear-
beiding, sier Ystmark

Har registrert misnøyen
Ystmark sier at det står i merk-
nadene til tildelingsforskriften 
at de to kriteriene er «uavhen-
gige» av hverandre og at det 
dermed er nok at en tilfredstil-
ler ett av dem.

Fungerende ekspedisjonssjef 
i Fiskeri- og kystdepartementet, 
Astrid Holtan, sier til Fiskeri-
bladetFiskaren at det var ikke 
ment slik at begge kriteriene 
måtte være oppfylt.

– Jeg har registret at det 
har vært en del misnøye i opp-
drettsnæringen etter denne 
konsesjonsrunden, men jeg 
ønsker ikke å kommentere det 
ytteligere.

– Har denne konsesjonsrun-
den vært et norgesmesterskap 
i søknadskriving og at det som 
loves i søknadene ikke kan føl-
ges opp?

– Det vil jeg ikke kommenter 
ut over å si at vi legger opp til 
at oppdretterne vil gjøre det 
de har skrevet de skal gjøre, 
sier Holtan.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjonskrig
Det har vært mye bråk og mis-QQ

nøye etter årets tildelingsrunde 
for lakse- og ørretkonsesjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet QQ

har to hovedkriterier i sin tilde-
lingsforskrift. 

Men departementet har ingen QQ

sanksjonsmulighet overfor 
søkere som ikke gjør det de lovet 
for å få konsesjonen.

Dette mener mange er QQ

betenkelig og kaller det et NM i 
søknadsskriving.

Daglig leder Leif Rune 
Pedersen i oppdretts-
grupperingen Salmon 
Group, sier at årets 
konsesjonsrunde ble 
et norgesmesterskap i 
søknadskriving.

zkonsesjon Kritikk mot tildelingsprosessen

Leif Rune 
Pedersen

– Søkerene kunne  ”love så mye de ville i 
søknadene
Leuf Rune Pedersen, daglig leder i 
Salmon Group

HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. 

Agnar BergBodøDet sier lak-seoppdretter Terje Øver-skotnes i lak-s e s el sk ap et Skotnesla ks på Vestvågøy i Lofoten. – Det er et stort bedrageri at det skal bli så mye bearbeiding av laksen som mange oppdrettere hevder de skal gjøre. Det har jeg ingen tro på. Det viser også erfaringer fra tidligere tildelingsrunder, sier Øverskotnes til Fiskeribladet-Fiskaren.Er forbannetSkotneslaks har bare én konsesjon, men har eget lak-seslakteri. Øverskotnes driver også hvitfiskmottak gjennom selskapet A. Øvreskotnes AS. Selskapet ble etablert for 112 år siden. Laks begynte han med for 25 år siden.De siste tre årene har lakse-virksomheten subsidiert hvit-fiskmottaket med syv millioner kroner, ifølge Øverskotnes.– Jeg føler det rett og slett ydmykende at jeg ved å skrive en ærlig søknad ikke er kom-met i betraktning. Jeg tenkte at det var fornuf-tige folk som skulle behandle søknadene og at en ikke trengte å legge ut i det vide og brede om hva en skulle gjøre hvis en fikk konsesjonen. At jeg for eksempel har brukt laksepenger til å holde mottakt i drift, ser ikke ut til å bety noe, sier han.– Hva skrev du i søknaden?– Jeg skrev som sant var at hvis jeg fikk én konsesjon til så ga det grunnlag for viderefored-ling under visse forutsetninger. Det er at vi skal videreforedle når markedet tilsier det, og el-

lers sende hel fisk til markedet. Jeg har jo først og fremst et ansvar for selskapet. Det ville ikke riktig av oss å ta grep som ikke er økonomisk forsvarlig, for selskapet skal jo overleve, sier Øverskotnes.Løgn i søknadeneØverskotnes sier som et eksem-pel at det ikke kan forsvares å selge filet til 40 kroner kiloet når det er mulig å oppnå 30 kroner kiloet for hel laks.

– Jeg vil påstå at det er rein løgn i mange søknader. Det kan ikke bli så mye videreforedling ut av dette som selskapene lover nettopp fordi oppdrettselskapene vil ta bedriftsøkonomiske vurde-ringer og kun videreforedling når markedet betaler mest for disse produktene. Det er også dyrt å investere i filetmaskiner, sier han.– Er du skuffet over andre lakseselskaper i Nordland som har fått konsesjoner fordi de hadde gode søknader?– Ja det er jeg, de har gått over lik for å få tak i konsesjoner. De har formulert gode søknader og de har drevet en aktiv lob-byvirksomhet både rettet mot fylkeskommunen og mot Fis-keridirektoratets regionkontor 

i Nordland.  I tillegg er noen av oss brukt i et skittent spill, sier han.I tildelingsforskriften til Fis-keri- og kystdepartemente står dette om hva det skal legges vekt på i årets tildelingsrunde: At søker er en mindre aktør og at søker vil legge til rette for økt bearbeiding.Ifølge fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Arve Knutsen, har det vært et voldsom trykk på fylkeskom-munen i konsesjonssaken.Massiv lobbyvirksomhetKnutsen sier at noen av selska-pene som fylkeskommunen ikke prioriterte og som var svært aktiv med lobbyvirksom-het mot fylkeskommunen, til slutt fikk konsesjoner av Fis-

– Oppdretterne lyver

LOVER FOR MYE: Lakseoppdretter Terje Øverskotnes i Skotneslaks på Vestvågøy i Lofoten har lite tro på at lakseoppdretterne som har fått konsejoner greier å holde det de lovet i konse-sjonssøknadene.  ILL.FOTO

Fakta: tildelingDet har blitt tildelt 65 lakse-QQkonsesjoner i år. Nordland har fått 15. Det er i Nordland det har vært QQmest bråk om konsesjonene. Det var 81 søknader i Nordland og mange var skuffet over at de ikke fikk.Konsesjonstildelingen har QQskapt split blant oppdretterne, de som ikke fikk mener at de har like gode grunner til å få som dem som fikk.

–Jeg har har blitt straffet for å være ærlig i forbin-dele med at jeg søkte om én ny laksekonse-sjon. De fleste oppdret-terne har lovet mer enn de kan holde.

z konsesjoner

Terje Øverskotnes

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli så mye bearbeideing av laksenTerje Øverskotnes, Skotneslaks

keridirektoratets regionkontor i Nordland.Knutsen sier at gode søkna-der var avgjørende for rådene til fylkeskommunen. Det var kun det som sto på papiret fyl-keskommunen kunne forholde seg til. – Selskaper som hadde en god plan og som hadde gode vurderinger, der ikke alt var rosenrødt, lå godt an, sier Knut-sen.Fylkeskommunens rolle var imidlertid bare å komme med råd. Det var Fiskeridirektora-tets regionkontor som tok den endelige avgjørelsen. Region-kontoret tok åtte av de 15 rådene til følge i Nordland.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

– Som fryktetTidligere statssekretær i Fiskeri- og kystdeparte-mentet, Janne Johnsen (H), er ikke overrasket at konsesjonstil-delingen har skapt splid blant oppdretts-

selskapene.  – Dette er et resultat av en «skjønnhets-konkurranse» der det er om å gjøre å skrive gode søknader samt å være dyktig på lobby-virksomhet. At dette skaper splid blant oppdretterne, var et viktig argument da vi var i regjering for å avskaffe en slik system med «skjønnhets-konkurranse», sier Johnsen.

Johnsen var forrige fis-keri- og kystminister, Svein Ludvigsens statsekretær. Nå er hun heltids fylkespolitiker i Rogaland.– Det er også problematisk at selskapene får love ting og så har en ingen mulighet til følge opp om de virkelig gjennomførte de sa de skulle gjøre. Det må være sank-

sjonsmuligheter overfor dem som ikke holder hva de lover, sier hun. Ludvigsen-regimet mente i forbindelse med konsesjonstildelinger at det skulle settes minstekrav til oppdretsselskapene. De som innfridde kravene kunne for eksempel være med i en lodd-trekning eller i en budrunde på konsesjonene. 

Janne Johnsen

Konsesjonene tildelttrønDelag: Fiskeridirektora-tets regionkontor har nå tildelt samtlige 6o laksekonsesjoner som er knyttet til konkrete fylker. Det som gjenstår nå er fem økologisk konsesjoner.I går ble det kjent hvilke sel-skaper i Trøndelagsfylkene som får konsesjoner. Her er listen for Sør-Trøndelag:To konsesjoner til Refsnes Laks. Én hver til R. Lernes, Må-søval Fiskeoppdrett, Krifo Fisk, Knutshaugfisk, HitraMat og Ervik Laks & Ørret.I Nord-Trøndelag fikk disse: To konsesjoner til Bjørøya Fiske-oppdrett. Én hver til SinkaBerg Hansen, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Lund Fiskeoppdrett og Vikna Sjøfarm AS.

ForutsetterlOVet: Fiske-ridirektør Liv Holmefjord sier at Fiske-ridirektoratet forutsetter at oppdrettssel-skapene følger opp i praksis det de har lovet i søknadene sine.– Utgangspunktet for å tildele konsesjonen er at selskapene mener noe med de planene de oppgir i søknaden. Hvis det skulle vise seg at de ikke gjør det, kan ikke Fiskeridirektoratet gjøre noe. Det er for eksempel ikke mulig å inndra konsesjonene, sier Holmefjord.Øverskotnes synes det er mer-kelig å sette tildelingskriterier som ikke kan følges opp.

Liv Holmefjord
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Geir Ove 
Ystmark

Regiondirektør Alf Albrigtsen 
i Fiskeridirektoratets region 
Trøndelag har hatt ansvaret 
for å tildele 15 lakse- og ør-
retkonsesjoner i de to trønde-
lagsfylkene.

Han mener imidlertid at det 
er flere ting å sette fingeren 
på i forbindelse med årets 
tildelingsrunde.

– Slik jeg 
ser det, så 
har det vært 
et norges-
mesterskap i 
søknadskri-
ving. Søkerne 
har lovet mye 
i søknadene 
uten at myn-

Alf 
Albrigtsen

– vil kontrollere søkerne

12 mandag 27. juli 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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Skyld: Mye av skylden for elendigheten mener danske oppdrettere at 
tyrkerne kan ta. For tyrkisk ørretoppdrett er subsidiert med statsstøtte som 
svekker danskenes konkurranseevne, skriver intraFish.

Dystert 2: I løpet av de tre første månedene har danske oppdrettere opp-
levd inntektstap på 36 millioner danske kroner. Det er en brutal nedgang og 
som har satt danske oppdrettere under knallhardt press økonomisk

Ille for 
Nordlaks
2008 var et elendig år for 
Nordlakskonsernet på 
Stokmarknes i Nordland. 
Konsernet hadde en ned-
gang i omsetningen med 
syv prosent og en resula-
tatforverring på hele 196 
prosent i forhold til 2007.

Nordlaks er et helinte-
grert sjømatselskap. Den 
mest profilerte «datteren» 
er Nordlaks Oppdrett. 
Selskapet har 23 matfisk-
konsjoner for laks og ørret.

Konsernstyret skriver i 
sin årsberetning at hoved-
årsaken til reduksjonen i 
omsetningen var nødslak-
ting av laks som følge av 
sykdom. 

Styret skriver at ned-
gangen i resultatet skyldes 
en kraftig økning i finans-
kostnadene som en følge av 
finaskrisen.

Nordlakskonsernet 
omsatte i fjor for 923,7 
millioner kroner, mot 986,8 
millioner kroner i 2007.

Driftsresultatet i fjor 
140,8 millioner kroner. I 
2007 endte driftsresultatet 
på 87.7 millioner kroner.

Resultat før skatt ble i 
fjor på minus 109,8 millio-
ner kroner, mot 114 millio-
ner på plussiden i 2007.

Egenkapital i konsernet 
var i fjor 360,6 millioner 
kroner. I 2007 var egen-
kapitalen 439,6 millioner 
kroner.

Konsernets kortsiktige 
gjeld utgjorde 31. desember 
i fjor 25,4 prosent av total-
kapitalen, sammenlignet 
med 18 prosent på samme 
tidspunkt året før.

Konsernets negative 
kontantstrøm reduserte 
likviditeten med 68 mil-
lioner kroner.

Styret skriver dette i sin 
årsberetning: 

«Konsernets og morsel-
skapets finansielle stilling 
er tilfredstillende, og det 
er ingen problemer med å 
betale løpenede forpliktel-
ser.»

Nærøysund Matfisk AS i Sogn 
og Fjordane var blant de fem 
som fikk tildelt økologisk 
lakse- og ørretkonsesjon i år. 
Ill. foto: Kjartan Mæstad

KRITIKK: Søknadsprosessen 
til årets tildelingsrunde for 
konsesjoner møter motbør. 
Kritikerne mener manglende 
sanksjonsmuligheter overfor 
søkerne gjør at de slipper å 
følge opp lovnader. Anlegget 
på bildet har ingenting med 
saken å gjøre.
Ill.foto: Ketil Svendsen

dighetene kan følge opp om 
de virkelig holder hva de har 
lovet. Det er en svakhet med 
systemet at en ikke kan følge 
dette opp, sier Albrigtsen.

Albrigtsen sier at det før 
neste tildelingsrunde må tas 
en skikkelig gjennomgang av 
årets runde.

– Jeg mener det er relevant 

å se på hva de som har fått 
konsesjoner i år, hvis de søker 
i neste runde, har gjort av det 
de sa de skulle gjøre. De som 
ikke har gjennomført det de 
sa de skulle gjøre, bør ikke få 
nye konsesjoner, sier Albrigt-
sen.

Albrigtsen sier videre at 
oppdrettsselskapene også 

har et selvstendig samfunns-
ansvar til å bidra til mer 
verdiskaping når de får nye 
konsesjoner til langt under 
markedspris.

–  De kan ikke bare laste det 
de tjener inn i banken, sier 
han.

Albrigtsen mener at en i 
framtiden bør ha sentrale 

rammekriterier for tildelin-
gen, men at en gir muligheter 
for regionale tilpassinger.

– Dette fordi utvikling av 
havbruk er ganske forskjellig 
i de forskjellige regionene. 
Skal en ha en effektiv hav-
bruksnæring, må det være 
lokale tilpassinger, sier 
Albrigtsen.

– Vil kontrollere søkerne

Fem fikk 
økologisk
konsesjon
Disse selskapene har fått 
tildelt de fem økologiske 
lakse- og ørretkonsesjonene i 
årets tildelingsrunde:
Nærøysund AS i Sogn og 
Fjordane, Villa Miljølaks AS 
i Møre og Romsdal, og Arnøy 
Laks i Troms, fikk én konse-
sjon hver. 
Salmar Farming i Trøndelag 
fikk to konsesjoner.

Det er Fiskeridirektoratets 
Region Finnmark som har 
prioritert hvem som skal 
få tildelt de fem økologiske 
matfisktillatelsene. 

Slaktes mer
lakseslakt: Det ble i juni 
slaktet 64.900 tonn laks i Nor-
ge. Det er en økning på cirka 
4600 tonn i forhold til juni i 
fjor, ifølge Kontali Analyse.

Det første halvåret i år 
ble det ifølge Kontali slaktet 
377.500 tonn laks i Norge, 
mot 352.200 tonn for samme 
periode i år.

Kontali beregner slaktevolu-
met for laks i år til å ende opp 
på cirka 835.000 tonn. Det 
vil i så fall være en økning på 
cirka 95.000 tonn i forhold til 
2008.

Kontali Analyse har bereg-
net at det sto 450.400 tonn 
laks, rund vekt,  i sjøen 30. 
juni i år, mot 385.700 tonn 30. 
juni i fjor. Det er en biomasse-
økning på 17 prosent.
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HAVBRUK Spørsmål: Nylig gikk administrerende direktør i Ewos Gruppen, Kjell Bjor-
dal, ut med krav om at norske myndigheter definerer hvilke fiskeressurser i 
verden som er bærekraftig forvaltet. Og som kan brukes som råstoff til fôr.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

Agnar Berg
Bodø

Datterselskapet Skottneslaks 
ble i årets tildelingsrunde ikke 
prioritert av Nordland fylkes-
kommune. Fiskeridirktoratet 
i Nordland ville heller ikke gi 

Skottneslaks 
k o n s e -
sjon. Nå har 
Skottneslaks 
anket avgjørel-
sen til Fiskeri-
direktoratet 
sentralt.

Laks og 
hvitfiskkobling
I sin klage til Fiskeridirketora-
tet i Bergen skriver daglig leder 
og medeier i A. Øvreskottnes, 
Terje Øvreskottnes: 

«Uten en produksjonsvekst 
på Skottneslaks vil vår hvitfisk-
satsing nå måtte legges ned».

– Ja det er helt klart. Jeg har 
tapt nok penger på hvitfiskmot-
taket. Vi kan ikke fortsette å 
subsidiere hvitfiskanlegget 
med laksepenger når vi har 
bare én laksekonsesjon, sier 
Øvreskottnes.

Øvreskottnes sier at det er 

gått syv millioner kroner de 
siste tre årene fra laksevirk-
somheten til hvitfiskanlegget. I 
fjor gikk det ifølge Øvreskottnes 
2,6 millioner kroner fra laks til 
hvitfisk. Det vil gå noe mindre 
i år, sier han.

Arbeidsplasser tapt
– Konkret betyr det tap av ar-

beidsplasser og mindre skat-
tepenger til kommunen. På det 
meste har vi hatt 45 ansatte på 
hvitfiskanlegget i sesongen. På 
en normal lofotsesong jobber 
12 – 15 personer med hvitfisk, 
sier Øvreskottnes.

Når det gjelder hvitfisk driver 
selskapet med salting, tørrfisk 
og fersk anvendelse.

Terje Øvreskottnes mener 
at selskapet klart oppfylte de 
to kriteriene Fiskeri- og kyst-
departementet hadde satt for 
årets tildelingsrunde: At min-
dre aktører skal prioriteres og 
at søkere som legger til rette 
for økt bearbeiding skal prio-
riteres.

I klagen til departementet 
skriver Øvreskottnes: 

«Når så selskaper som er 
større enn Skottneslaks og i 
tillegg verken har eget slakteri 
eller mulighet for egen bear-
beiding prioriteres foran vårt 

kandidatur må vi stille spørs-
mål ved Fiskeridirektorates 
prioriteringer».

Lovet ikke for mye
– Skottneslaks har bare én 
konsesjon. Vi har eget slakte-
ri. Vi vil bearbeide når det er 
lønnsomhet i å bearbeide laks. 
Det skrev vi også i vår konse-
sjonssøknad. Jeg vet at andre 
selskaper har lovet veldig mye 
når det gjelder bearbeiding. 
Men bare seks av de 14 sel-
skapene som fikk konsesjon 
i Nordland har eget slakteri. 
Realiteten er at du skjærer 
ikke filet av laksen når du får 
bedre betalt for å sende hel laks 
i markedet. Vi har da et ansvar 
for bedriftens lønnsomhet også, 
sier Øvreskottnes.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partemente  minner om at tilde-
lingen gjennom forskriften er 

Etter 111 års drift truer 
sjømatselskapet A. Øv-
reskottnes på Vestvågøy 
med å legge ned sitt 
hvitfiskmottak - hvis 
ikke datterselskapet får 
laksekonsesjonen sel-
skapet har søkt om.

zkonsesjoner

Terje 
Øverskottnes

Vi kan ikke fortset- ”te å subsidiere hvitfisk-
anlegget med laksepen-
ger når vi har bare én 
laksekonsesjon
Terje Øvreskottnes, daglig leder i 
Skottneslaks
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Genistrek: Aslak Berge kaller Austevoll Seafoods oppkjøp av Lerøy Sea-
food i fjor høst en «genistrek». Analytikeren i meglerhuset First Securities har 
nettopp skrevet en oppdatert profil på Austevoll Seafood, melde IntraFish.

Svar: Før årsskiftet skal vi i departementet greie å få på plass et godkjen-
ningssystem for bestander som der er fastsatt kvote på, på kvalifisert viten-
skapelig grunnlag, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) til IntraFish.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

KONSESJONER: Terje 
Øverskottnes i selskapet A. 
Øvreskottnes i Lofoten fikk 
ikke laksekonsesjonen han 
søkte om. Nå kan han komme 
til å stenge hvitfiskmotta-
ket sitt - fordi han ikke kan 
subsidiere dette ved hjelp av 
«laksepenger»  fra blant an-
net framtidig bearbeiding.
ILL.FOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner 
Det har i år blitt tildelt 65 QQ

lakse- og ørretkonsejoner. 
Fylkeskommunene har hatt en QQ

rådgivende rolle i årets konse-
sjonsrunde. Fiskeridirektoratets 
regionkontor har gjort den ende-
lige tildelingen.

Selskaper som har blitt QQ

prioritert har nå fått tilsagn om 
at de kan få kjøpe konsesjonene 
med forbehold om at ikke andres 
klage skal endre bildet.

En konsesjon koster åtte milli-QQ

oner kroner i hele landet bortsett 
fra i Finnmark. I Finnmark koster 
den tre millioner kroner.

delegert til Fiskeridirektoratets 
regionkontor med klagerett til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Han understreker at depar-
tementet ikke går inn i, eller 
kommenterer enkeltsaker eller 
klagesaker. 

Øvreskottnes sier at han 
skjønner at hvitfisk ikke er laks, 
men at de to tingene allikevel 
henger sammen.

– Poenget er at vi har noe å 
vise til. Vi har drevet med vide-
reforedleing av fisk helt siden 
selskapet  ble startet i 1898. Vi 
startet Skotneslaks i 1987 og 
slakter vår egen fisk. Jeg kan 
bare ikke fatte at ikke vi blir 
prioritert i årets konsesjons-
runde, sier Øverskotnes.

Skjønnhetskonkurranse
I klagen skriver Øvreskottnes 
dette om selskapets historie 
som viderefordler:

«Vi er den minste aktøren, 

og har lenge bidratt aktivt til 
foredlingsindustri. I tillegg så 
mener vi klart å kunne doku-
mentere en naturlig prioritet 
under eventuelle «andre for-
hold» dersom søkere står likt 
både i forhold til størrelse og 
i forhold til å oppfylle bearbei-
dingskravet. Dette ikke minst 
når en legger vår lange histo-
rien som liten aktør til grunn, 
hvor selskapet på tross av 
nedgangstider i fiskeindustrien 
likevel har valgt å opprettholde 
sysselsetting».

Øvreskottnes er forbannet 
på «skjønnhetskonkurransen» 
der det har vært fritt fram for å 
love mest mulig. I klagen skiver 
han:

«Vi har valgt å skrive en ær-
lig søknad, uten å kaste oss på 
karusellen om å vinne norges-
mestertittel i søknadsskriving. 
Vi forventer at Fiskeridirekto-
ratet behandler alle søknadene 

med respekt, og med bakgrunn 
i tilegnet kunnskap om nærin-
gen og næringsaktørne, ikke 
å basere sin prioritering med 
bakgrunn i en skjønnhetskon-
kurranse».

Kan ikke kommentere
Regiondirektør i Fiskeridirek-
torats region Nordland, Janne 

Andersen, sier til Fiskeribla-
detFiskaren at regionkontoret 
i Nordland ikke setter noen vil-
kår for de nye konsesjonene.

– Jeg kan ikke kommen-
tere den konkrete saken med 
Skottneslaks. Men det jeg kan 
si er at hvis et oppdrettselskap 
i søknaden for eksempel lover å 
bearbeide 50 prosent av laksen, 

vil det ikke bli fulgt opp fra vår 
side om han virkelig gjør det, 
sier Andersen.

– Da lurer jeg på hva som er 
vitsen med å ha bearbeidings-
kriteriet med når det ikke føl-
ges opp, sier Øvreskottnes.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

HAVBRUK Dystert 1: Eksportfall på 14 prosent. Store svingninger i prisen og mindre etterspørsel. Generalforsamlingen i Dansk Akvakultur tidligeri sommer var ikke akkurat preget av lystige temaer. skriver IntraFish.

– Et NM i 
søkNads-
skriviNg

Agnar BergBodøSalmon Group-selskapene har til sammen 26 matfiskkonse-sjoner. Grup-peringen fikk 10 av de 65 konsesjonene i årets tilde-l i n g s r u n d e . Men Pedersen er allikevel kritisk – Det som skjedde er akkurat det vi fryktet. Søkerene kunne love så mye de ville i søk-nadene, uten at det kan følges opp, sier Pedersen.Lover videreforedlingPedersen sier utgangspunktet for en del konsesjonsøkere var håpløst. De måtte love mye mer enn det som er mulig å holde.– Ta de som ikke har kon-sesjoner fra før av. Du søker om én konsesjon. Hvordan i all verden skal du greie å komme i drift med bare én konsesjon og i tillegg drive med bearbeiding? Du kan selvfølgelig samarbeide med en aktør som har bear-beiding. Men hvem er det som tjener på det, spør Pedersen.Pedersen sier at rammene rundt årets konsesjonsrunde la til rette for å bruke alle mid-ler for å sikre seg konsesjoner: Perfekte søknader og massiv lobbyvirksomhet mot fylkes-kommunen og Fiskeridirekto-ratets regionkontor.– Det er logisk at det ble slik. For tenkt deg. Du må betale åtte millioner for konsesjonen. I søk-naden står du fritt til å skrive det du vil og love det ene etter det andre. Ingen følger dette opp. Dagen etter du har sikret deg konsesjonen kan du selge den for opp mot 30 millioner kroner, sier han.

Pedersen sier at det enkleste måten å gjøre en konsesjons-tildelingen på, er å innføre et auksjonssystem.– Da kunne en kutte ut disse kriteriene og alle prosessene. Det ville føre til langt mindre bråk, mener hanGrundig gjennomgangDirektør for n æ r i n g s u t -vikling i FHL, Geir Ove Yst-mark, sier at han ikke vil kommentere om konse-sjonsrunden endte opp med et norgensmesterskap i søk-nadsskriving. Han sier imidlertid at det må gjøres en nøye gjennomgang av årets konsesjonsrunde.Ifølge tildelingsforskriften skal det for det første legges vekt på om søker er en mindre aktør. Det vil si ikke har mer enn 19 konsesjoner.For det andre om søker vil bidra til mer verdiskaping på kysten, som  bearbeiding.– Tildelingsforskriften var grei. Men måten tildelingen er gjort på er kritikkverdig. Vi mener at Fiskeridirektoratet har misforstått tildelingsfor-skriften ved at direktoratet har tolket den slik hen at begge de to hovedkriteriene skulle opp-fylles. Vi mener at det er nok å oppfylle et av kriteriene, sier Ystmark.Ystmark sier at konsekven-sen av Fiskeridirektoratets praksis var at både store og små selskaper falt utenfor.– De store oppfyller bearbei-dingskriteriet, men på grunn av at de har mer enn 19 konse-sjoner, er de for store. De små oppfyller kriteriet om at de er små. Men når ikke opp når det med det andre kriteriet, bear-beiding, sier YstmarkHar registrert misnøyenYstmark sier at det står i merk-nadene til tildelingsforskriften at de to kriteriene er «uavhen-gige» av hverandre og at det dermed er nok at en tilfredstil-ler ett av dem.

Fungerende ekspedisjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet, Astrid Holtan, sier til Fiskeri-bladetFiskaren at det var ikke ment slik at begge kriteriene måtte være oppfylt.– Jeg har registret at det har vært en del misnøye i opp-drettsnæringen etter denne konsesjonsrunden, men jeg ønsker ikke å kommentere det ytteligere.– Har denne konsesjonsrun-den vært et norgesmesterskap i søknadskriving og at det som loves i søknadene ikke kan føl-ges opp?– Det vil jeg ikke kommenter ut over å si at vi legger opp til at oppdretterne vil gjøre det de har skrevet de skal gjøre, sier Holtan.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjonskrigDet har vært mye bråk og mis-QQnøye etter årets tildelingsrunde for lakse- og ørretkonsesjoner.Fiskeri- og kystdepartementet QQhar to hovedkriterier i sin tilde-lingsforskrift. Men departementet har ingen QQsanksjonsmulighet overfor søkere som ikke gjør det de lovet for å få konsesjonen.Dette mener mange er QQbetenkelig og kaller det et NM i søknadsskriving.

Daglig leder Leif Rune Pedersen i oppdretts-grupperingen Salmon Group, sier at årets konsesjonsrunde ble et norgesmesterskap i søknadskriving.

zkonsesjon Kritikk mot tildelingsprosessen

Leif Rune Pedersen

– Søkerene kunne  ”love så mye de ville i søknadeneLeuf Rune Pedersen, daglig leder i Salmon Group

HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. – Oppdretterne lyver

Fakta: tildeling

–Jeg har har blitt straffet for å være ærlig i forbin-dele med at jeg søkte om én ny laksekonse-sjon. De fleste oppdret-terne har lovet mer enn de kan holde.z konsesjoner

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli så mye bearbeideing av laksen

– Som fryktet

Konsesjonene tildelt

Forutsetter  9

FiskeribladetFiskaren 17.7

Geir Ove Ystmark

Regiondirektør Alf Albrigtsen i Fiskeridirektoratets region Trøndelag har hatt ansvaret for å tildele 15 lakse- og ør-retkonsesjoner i de to trønde-lagsfylkene.Han mener imidlertid at det er flere ting å sette fingeren på i forbindelse med årets tildelingsrunde.

– Slik jeg ser det, så har det vært et norges-mesterskap i søknadskri-ving. Søkerne har lovet mye i søknadene uten at myn- Alf Albrigtsen

– vil kontrollere søkerne
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HAVBRUK Forskning: Høgskolen i Bodø starter nå et internasjonalt samarbeidspro-sjekt hvor de vil ha fokus på oppdrett av berggylte. - Vi ser at interessen for leppefisk er økende, sier Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø.

LAKSEKRIG

Vegard SolslsttenBergenOppdretter Inge Kristoffersen slakter Nordland Fylkeskom-munes prioritering av nye konsesjoner. Han varsler alle-rede anke om han ikke får ny konsesjon.– Vi driver eget slakteri, men har for lite råstoff til å kunne ha helårsdrift. Det resulterer i at vi i om lag tre måneder i året ikke har drift ved slakteriet. Dermed klarer vi ikke å holde på folk. Vi lærer opp ungdommer bare for å se dem gå over til konkurren-tene som kan tilby sysselsetting gjennom hele året, sier Inge Kristoffersen til IntraFish. Nådde ikke oppEgil Kristoffersen & Sønner er en av søkerne til de nye lakse-konsesjonene i Nordland. Sel-skapet nådde imidlertid ikke opp da Nordland Fylkeskom-mune foretok sin prioritering.– I løpet av 5-8 år er vi nødt til å legge om produksjonen, 

men jeg er redd vi da må hente inn arbeidskraft fra utlandet. Da må vi heller legge opp til flere perioder av året der vi kjører lengre dager, for så å ha perioder uten aktivitet på slakteriet. Dette for å tiltrekke oss utenlands arbeidskraft. De vil gjerne jobber lange dager i en periode, for så å ta fri i til-svarende periode. Det vil bli en produksjon som blir mer oppstykket, forklarer Kristof-fersen. Får støtteKritiskerne får støtte fra FHL, som mener fylkeskommu-nenes rolle i tildeling av nye konsesjoner gir grunn til bekymring.Direktør for næringsutvikling i FHL, Geir Ove Ystmark, understreker at FHL ikke har noen formening om valgene. – Vi er opptatt av prosessen, og at tildelingen skjer i forhold til de fastlagte kriteriene, sier Ystmark til IntraFish. Han sier FHL kommer til å følge nøye med. – Det er med undring vi ser at en i Nordland lager egne tilde-lingskriterier, sier Ystmark. Skuffer mangeNordland fylkeskommunes «egne» regler skuffer mange 

mindre oppdrettere i fylket. Tildelingen av konsesjoner til store aktører faller på stein-grunn.– Det finnes mange små ak-tører som rett og slett er forbi-gått, dette er ikke i tråd med de politiske intensjonene for tildelingen, sier Kristin Sæther, fagsjef oppdrett i NSL.– Selskap med mer enn 19 konsesjoner burde ikke få noen ny konsesjon i denne omgangen. Så lenge det finnes mange små aktører som ikke har fått prioritet, mener vi noe er gjort feil i prioriteringen, sier Sæther.Føles som en lottogevinstMarius Mindor Eikremsvik i Glomset føler at han har vunnet i lotto - selv om innsatsen er åtte millioner kroner. – Nå kan vi endelig doble pro-duksjonen.Oppdrettsveteranen har vært fraskåret å søke om nye konsesjoner helt til i fjor da verneområdet rundt Glomset ble opphevet.  – Derfor var tu-ren endelig kommet til oss.vegard.solsletten@intrafish.comTelefon: 55 30 22 33 FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Tildelingen av nye oppdrettskonsesjoner i Nordland skaper store bølger. Fylkets egne kriterier fører til stor frustrasjon blant en rekke næringsaktører i 

z konsesjoner

Geir Ove Ystmark

Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland lager egne tildelingskri-terierGeir Ove Ystmark FHL

mer energi, 
mindre utslipp.

med teknologi er 
begge deler mulig.

 KOLON | 092348

www.exxonmobil.no
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brønnbåt og at selskapet selger sin egen laks.Odd Bekkelis sønn, Ken Rune Bekkeli, sier at det for enkelte nok er pussig at Salaks velger å ha sitt eget slakteri når selska-pet kun har fem konsesjoner.– Men jeg er sikker på at vi sitter igjen med like mye på bunnlinjen med det lille slak-teriet vårt som de store slak-teriene fordi vi har en veldig rasjonell drift, sier Ken Rune Bekkeli.Salaks søkte om én konsesjon i årets tildelingsrunde, men fikk det ikke.Mer aktivitet– Hovedgrunnen for å søke var at større råstoffgrunnlag ville ha gitt mer større aktivitet på slakteriet, flere slaktedager, sier Odd BekkeliDet har kostet cirka 50 millio-

ner å bygge Astafjord Slakteri, som i april i år ble offisielt åpnet av tidligere fiskeri- og kystmi-nister å nåværende fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen.Lundberg sier at en i planleg-gingen av det nye slakteri har tatt høyde for filetskjæring.Han sier videre at filetskjæ-ringen vil betyr fem ekstra produksjonsarbeidsplasser. I tillegg vil filetaktivitetet gene-rere mer arbeid i andre deler av virksomheten, sier han.Oppbrukt ordLundberg sier at å sende filetter i stedet for hel laks til marked er fornuftig ut fra et miljøper-spektiv. Det er imidlertid  etter-spørsel etter pre-rigor kvalitet fileter som er drivkraften for filetskjæringen.– Da vi begynte å planlegge det nye lakseslakteriet, var ikke filetskjæring med i prosjektet. Det var i fjor høst og vinter at vi begynte å se på muligheter til å ha en avdeling for filetreing. En viktig årsaken til dette er mulighetene som åpner seg for fileter i til USA. Vi tror at vi i framtiden vil levere fileter både til USA og EU. I tillegg ligger vi 

nær Russland med de mulighe-tene det gir, sier Lundberg.Bedre kvalitetDaglig leder for Astadfjord Slakteri, Knut Erik Rekstad,  sier at det er satt av cirka 400 kvadratmeter i det nye bygget på til sammen 3400 kvadrat-meter til filetskjæring.– Ordet «bearbeiding» er på mange måter oppbrukt. Det er har blitt brukt alt for ofte av lak-seoppdretterne uten at det har 

skjedd noe særlig. Men nå tror jeg at bearbeiding virkelig blir en realitet. Det skyldes først og fremst at markedet vil ha bedre kvalitet på laksefiletene. De vil ha pre-rigor fileter, sier Lundberg.Lundberg sier at når innkjø-ringen av slakteriet er ferdig, vil en begynne å se på videre-foredling.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

Også de små vil foredle

Agnar BergSør-TromsDet er stor interesse for pre-rigor filetere blant kundene. En slik type filet er bare mulig å skjære i Norge. Derfor har vi konkrete planer om å begynne å skjære fileter, sier medier i lakseslakteriet Astafjord Slak-teri i Gratangen i Sør-Troms, Tore Lundberg.Pre-rigor fileterPre-rigor filetering betyr fi-letskjæring før laken har gått inn i «dødsstivhet». Det betyr i praksis at det ikke er mulig å sende hel laks til EU-markedet for filetering der. Filetskjærin-gen må skje i Norge– Det som skjer nå i USA-markedet, med stadig større etterspørsel etter laksefileter, gjør det interessant for at også vi kan begynne med filetering. Det kan enten skje ved at vi setter inn en filetlinje på vårt eget slakteri, eller at vi sam-arbeider med andre om selve filetskjæringen, sier Odd Bek-keli i lakseoppdrettsselskapet Salaks i Salangen kommune i Sør-Troms.Syv konsesjonerAstafjord Slakteri er eid med 50 prosent hver av de to lakseopp-drettsselskapene Gratangslaks og Kleiva Fiskefarm. De to lak-seselskapene har til sammen syv konsesjoner, som de har samdrift på.Lakseselskapet Salaks har fem matfiskkonsesjoner. Det var Odd Bekkeli som startet selska-pet som en ren smoltprodusent i 1979. I 1984 fikk selskapet den første matfiskkonsesjonen og året etter ble den første smolten satt i sjøen.I dag er Salaks den største private arbeidsplassen i Salan-gen kommune med 35 ansatte når det slaktes laks.Pre-rigor kvalitetSelskapet har kontroll over sto-re deler av verdikjeden ved at en har egen smoltproduksjon, matfiskproduksjon, slakteri og 

TilreTTelagT: lakseoppdretter Tore lundberg (t.v.) og daglig leder i astafjord Slakteri, Knut erik rekstad, sier at det er tilret-telagt for videreforedling på det nye slakteriet. FOTO: AGNAR BERG

Videreforedling av laks er ikke bare en trend hos de store selskapene. Etterspørselen etter laksefileter i USA-marke-det gjør videreforedling interessant også for de små.

z foredling

Ordet «bearbei- ”ding» er på mange måter oppbruktlakseoppdrettere Tore lundberg i gratangslaks

Kent rune Bekkeli (t.v) og Odd Bekkeli - Salaks i Sør-Troms

Nedskriver verdiTORSK: Som følge av redu-serte markedsprisene på torsk har Codfarmers vært nødt til å gjøre en ekstraordi-nær nedskriving av stående biomasse på 25 millioner. SelskapetS nedskrivningen er en følge av en verdijustering basert på laksepris.

Glad for HelgaMTB: Økt MTB er en seier for FHL. Dette har vi jobbet lenge for å få til, sier leder av Vest-norsk Havbrukslag, Sveinung Sandvik. Han var fornøyd med Fiskeri og Helga Pedersens NÅR hun åpnet for muligheten for oppdretterne til å søke om fem prosent ekstra MTB.

Fekk halvert sitt resultatRESULTAT: Oppdrettsdelen i Midt-Norsk Havbruk fekk nær halvert driftsresultatet, medan årsresultatet for konsernet enda i minus etter underskot for dotterselskapet Nils Williksen.Års-rekneskapen viser at inntektene i oppdrettsdelen av Midt-Norsk Havbruk gjekk ned frå 263,3 millionar kroner i 2007 til 213,9 millionar kroner i fjor. Driftsresultatet til oppdrettsselskapset Midt-Norsk Havbruk enda på 33,5 millionar kroner, mot 64,9 millionar kroner året før. Årsresultatet enda på 5,2 millionar kroner.
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Kan sette vilkår
Det kan 
settes vilkår 
til lakse- og 
ørretkonse-
sjonene som 
tildeles i år. 
Fiskeridi-
rektoratets 
regionkontor 
har anledning 
til det. Dette 
fremgår av tildelingsforskrif-
ten, men det er opp til region-
kontorene om de vil gjøre det, 
sier ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet.

Den aktuelle hjemmelen 
er paragraf 10 i tildelingsfor-
skriften: 

Forskriften
«Det kan setjast vilkår som 
medverkar til at dei kriteria 
som er avgjerande for tilde-
linga blir etterlevde, jf. §§ 6 
og 7. Vilkåra skal gå fram av 
løyvedokumenta».

FiskeribladetFiskaren har 
tidligere skrevet at oppdretts-
selskaper som søker om å få 
tildelt konsesjoner i denne 
tildelingsrunden kan love mye 
i søknaden for å få konsesjo-
nen. Men at det de lover ikke 
er bindene.

Nerheim mener dette er en 
feil bilde av situasjonen og at 
departementet har vært klar 
over denne problemstillingen 
da tildelingsforskriften ble 
laget. Men det er altså opp til 
regionkontorene – og Fiske-
ridirektoratet i klagerunden 
- om de vil anvende denne 
«vilkårsparagrafen».

Nerheim sier at det er i 
områder der det er konkur-
ranse om konsesjonene det er 
aktuelt å bruke denne para-
grafen. I Finnmark hvor det 
ikke har vært flere søknader 
enn det har vært tilgjengelige 

konsesjoner, vil det i henhold 
til forskriften for eksempel 
ikke være aktuelt med vilkår, 
sier han.

– Da vi laget forskriften 
så vi det naturlig at det i 
et område med konkur-
ranse om konsesjonene og 
en oppdretter skriver noe i 
søknaden som er viktig for 
at han blir prioriterte, kunne 
settes vilkår for tildelingen av 
konsesjonen til nettopp han. 
Gjør han ikke det han har 
lovet i søknaden kan dermed 
konsesjonen senere ved even-
tuelle brudd på vilkårene, bli 
inndratt, sier Nerheim.

Til staten
– Vil andre selskaper som var 
med i tildelingsrunden, men 
som ikke ble prioritert, kunne 
få den aktuelle konsesjonen?

– Nei den vil nok bli inndratt 
til staten, sier Nerheim

– Konsesjonsrunden skal 
bidra til næringsutvikling på 
kysten. Dette er ikke poker 
der en kan bløffe seg fram. 
Vilkårene Fiskeridirektoratet 
kan sette, gir sanksjons-
muligheter for bløffing, sier 
Nerheim. Status  for årets til-
delingsrunde er at de heldige 
selskapene har fått tilsagn om 
konsesjon. De får  konsesjo-
nene med forbehold at det er 
klageadgang og at dette kan 
endre bildet. Nerheim sier at 
hvis et selskap vinner fram i 
med sin klage, vil det ikke bli 
tildelt «nye» konsesjoner til 
dette selskapet.

– Hvis et selskap vinner 
fram, vil et annet selskap 
i samme region «tape» sin 
konsesjon. Det kommer ingen 
«friske» konsesjoner inn, sier 
Nerheim.

Eventuelle vilkår vil følge 
konsesjonen uavhengig av 
hvem som eier den.

Magnor 
Nerheim
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HAVBRUK Konsesjon: Villa Organic har fått tildelt sin andre økologiske konsesjon for 
laks og ørret i denne tildelingsrunden. Selskapet fikk i utgangspunktet tildelt 
en konsesjon, men fikk en til, da det ble en ledig etter konkurs.

Reagerer på forskjellsbehandling

Agnar Berg
Bodø

– Jeg mener at vi kan sammen-
lignes med for eksempel vide-
reforedlingsbedriften Leines 
Seafood i Nordland. Dette sel-
skapet fikk to konsesjoner fordi 
de hadde behov for lakseråstoff 
til bearbeiding. Vi er akkurat i 
samme situasjon i Trøndelag. Vi 
søkte om to konsesjoner fordi 

vi hadde behov for råstoff, men 
fikk ingen, sier Krogh.

Satser på kysten
Et av de to hovedkriteriene 
i tildelingsforskriften er at 
selskaper som bidrar til vide-
reforedling skal prioriteres. 
Isfjord Seafood holder til i 
Trondheim. 

Selskapet har 40 ansatte og 
produserer gravlaks, røykalaks 
og fileter. Isfjord Seafood ville 
ifølge Krogh har drevet med 
lakseoppdrett i Roan kommune 
i Sør-Trøndelag.

I konsesjonssøknaden skri-
ver Isfjord Seafood at selskapet 
vil slakte laksen sin på det eta-
blerte skakteriet Kråkøy slak-
teri AS i Roan kommune og at 
Isfjord Seafood vil etablere en 
filetavdeling i Roan med 12 – 15 
arbeidsplasser.

– Vi var lovet lokaliteter i 

Roan kommune, sier Krogh.
Han er overgitt over hvilke 

selskapet Fiskeridirektoratet 
i region Trøndelag har tildelt 
konsesjoner til. 

Isfjord Seafood har klaget på 
regionkontorets vedtak.

Har samarbeidet
Isfjord Seafood reagerer i sin 
klage sterkt på ett selskap som 
regionkontoret til Fiskeridirek-
toratet valgte å prioritete.

Det et er sjømatselskapet Kri-
fofisk. Hovedvirksomheten til 
Krifofisk er hvitfiskmottak. 

Selskapet er etablert i Roan. 
Som Isfjord Seafood har ikke 
Krifofisk drevet med lakseopp-
drett. 

Krifofisk fikk i årets tilde-
lingsrunde én konsesjon.

Krifofisk har tidligere samar-
beidet med Isfjord Seafood. Kri-
fofisk har produsert varmrøkt 

laks for Isfjord Seafood. Men 
dette samarbeidet er nå brutt. 
Isfjord Seafood har en vurde-
ring av Krifofisk i sin klage til 
Fiskeridirektoratet.

Blant annet blir den økono-
miske evnen til Krifofisk truk-
ket fram i lyset:

At selskapet har en negativ 
egenkapital som har forverret 
seg de siste seks årene. Det blir 
også nevnt i klagen at Åfjord 
kommune, nabokommunen 
til Roan, og Åfjord Sparebank 
er de største kreditorene i sel-
skapet.

Nytt lakseprodukt
Det er også Åfjord Sparebank 
som garanterte for konsesjons-
vederlaget til Krifofisk på åtte 
millioner kroner.

– Det skjønner jeg godt at spa-
rebanken gjorde. For på den 
måten er det mulig for banken 

å få dekt inn gammel gjeld fordi 
konsesjonen er verd mye mer 
enn åtte millioner kroner, sier 
Krogh. Han er skuffet over at 
Fiskeridirektoratets region-
kontor i Trøndelag ikke gikk 
inn å sjekket den økonomiske 
situasjonen til selskapene. Om 
de i det hele tatt er i stand til å 
drive med lakseoppdrett. 

Han er også skuffet et ikke 
direktoratet sjekker andre lov-
nader selskapene kommer med 
i sine søknader.

– Et konkret eksempel på 
dette finner du i Krifofisk sin 
søknad. I søknaden til Krifofisk 

Daglig leder Lars Krogh 
i videreforedlingsbe-
driften  Isfjord Seafood 
i Trondheim reagerer 
på Fiskeridirektoratets 
regionsvise forskjells-
behandling i årets 
konsesjonsrunde.

z konsesjoner Omstridt tildeling av nye laksekonsesjoner
Vi søkte om to kon- ”sesjoner fordi vi hadde 

behov for råstoff
Lars Krogh

Burde ha sjekket 
Rådgiver for fiskeri i Sintef 
MRB, Fridrik Sigurdsson, 
synes det er merkelig at 
Fiskeridirektoratet kun ser 
på søknadspapirene til dem 
som søkte om oppdrettskon-
sesjoner i år.

– Jeg er sikker på at sakse-
handlerne ved Fiskeridirek-
toratets regionkontor kjenner 
godt til oppdrettsnæringen i 
sin region. Men jeg må si at 
det er pussig at ikke direk-
toratet i hvert fall sjekker 

de ukjente selskapene med 
oppfølingsspørsmål. De eta-
blerte selskapene som Salmar 
og Sinkaberg-Hansen er det 
ingen grunn til å sjekke for 
disse vet en hva står for, sier 
Sigurdsson.

Sigurdsson reagerer 
spesielt på at flere selskaper i 
sine konsesjonssøknader har 
lovet svært mye, spesielt når 
det gjelder bearbeiding, som 
er det ene av to hovedkriterier 
for å få konsesjon. 

– Når det gjelder dette 
burde Fiskeridirektoratet 
sjekket om det selskapene 
skriver er realistisk, sier han.

Sigurdsson sier videre at 
Fiskeridirktoratet burde 
offentliggjøre samtidig for 
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Aksjer: Norway Pelagic skal kjøpe tilbake egne aksjer til et planlagt aksje-
program for de ansatte. Selskapet har vedtatt å iverksette tilbakekjøp av inn-
til 50 000 egne aksjer, tilsvarende 0,32 prosent av selskapets aksjekapital. 

Slakteri: Aktører jobber nå for å få etablert et lakseslakteri på Sleneset i 
Lurøy, i Nordland. Samlet er det snakk om investeringer for vel 50 millioner 
kroner, melder Intrafish.

Myre: BioMar øker sin pro-
duksjonskapasitet i Myre. I den 
forbindelse har de gitt tekno-
logiselskapet Goodtech en ny 
utstyrskontrakt. Kontrakten 
gjelder for oppgradering og 
utvidelse av automatiserings-
systemet, samt leveranse av 
et nytt 2-linjers pakkeri for 
pakking av fiskefôr i Portabulk 
storsekk. Leveranseprosjektet 

skal påbegynnes umiddelbart 
og ferdigstilles tidlig i 2011, 
heter det i en børsmelding. 
Kontrakten er på NOK 21,7 
millioner. Goodtech ASA er 
et norsk teknologi- og ingeni-
ørkonsern som er notert på 
Oslo Børs. Selskapet leverer 
systemløsninger, teknologiske 
produkter og prosjekter innen 
miljø og industri. 

Biomar øker kapasiteten

børs: Handelsvolumet pas-
serte 60.000 tonn den 1.ok-
tober. Det er 20 prosent opp 
på fjorårets første ni måneder. 
Og nesten like mye som i hele 
2008. I hele fjor var laksebør-
sen Fish Pools handelsvolum 
65.447 tonn. I verdi utgjorde 
kontraktsvolumet i årets ni 
første måneder rundt 1,9 
milliarder kroner. - Det er mer 
enn i hele 2008 da verdien var 
knappe 1,7 milliarder, forteller 
administrerende direktør Søren 
Martens til IntraFish. Laksebør-
sen lever av kurtasje (handle-
kostnad). I 2008 var den på 9,5 
millioner kroner. Per 1.oktober 
i år har kurtasjen allerede pas-
sert 9 millioner. Laksebørsen 
handler ikke fisk. Den formidler 
finansielle kontrakter mellom 
anonyme motparter om pris på 

et bestemt tidspunkt i nær eller 
fjern framtid. Slik vet selger og 
kjøper framtidsprisen. Dersom 
lakseprisen i virkeligheten 
i markedet blir lavere eller 
høyere, betaler motparten dif-
feransen. Antallet handelsmed-
lemmer er nå 174. Av dem har 
110 handlet hittil i år. 2008-tal-
lene viser følgende fordeling på 
handelsvolum fordelt på seg-
ment: Oppdrettere: 41 prosent. 
Eksportører og importører: 12 
prosent. Bearbeidingsbedrifter 
(VAP processors, hovedsakelig 
i EU): 18 prosent. Finansielle 
aktører: 29 prosent. Fish Pool 
eies blant annet av seks norske 
banker: DnB Nor, Nordea og 
fire sparebanker langs kysten. 
Største eier med 43 prosent er 
Imarex som driver en tilsva-
rende børs for shipping. 

Nye FishPool rekorder

PD: Mattilsynet har vedtatt at 
den PD-smittede fisken i Midt-
Troms må destureres innen 
23.10. 

I slutten av august ble det 
bekreftet utbrudd av PD på 
en lokalitet på Senja i Troms. 
Lokaliteten er en samdrifts-
lokalitet for selskapene Nord-
Senja Fiskeoppdrett, Wilsgård 
Fiskeoppdrett og Nor Seafood. 

Selskapene har ønsket å 
drive frem fisken til slakteklar 
størrelse, og har blant annet 
lagt vekt på at det er langt til 
nærmeste anlegg.

Men Mattilsynet ønsker ikke 
å la selskapene oppdrette 
fisken videre. 

Selskapene er bedt om å 
legge frem en plan for hvordan 
de vil håndtere dette.

Skal destrueres

Laks: – Utviklingen i valuta vil 
trolig bli avgjørende for utvik-
lingen av lakseeksporten fram 
mot jul. Det sier daglig leder 
Jan Egil Ytrearne hos Seaborn 
til Intrafish. Han har ikke tro 
på at den gode etterspørselen 
etter norsk laks skal endre seg 
så mye framover. Til det er det 
for mange positive faktorer. Det 
går mye laks tilUSA, og proble-
mene til Chile vil første slå ut 
for fullt på eksporten til neste 
år, ifølge Ytrearne.

Valuta avgjørende
TorskeoPPDreTT: Styret i  
det Flora-baserte torskeopp-
drettsselskapet Nærøysund AS 
har begjært seg konkurs etter 
20 års drit. 

Årsaken er tap på 50 mil-
lioner kroner, som et resultat av 
sykdomsutbrudd på fisken, på 
grunn av bakterien francisella. 
Dette er en fryktet og dødelig 
bakterie, som det ikke finnes 
vaksine mot. Selskapet mener 
de fikk den fra yngel levert av 
Havforskningsinstiuttet.

Begjært konkurs

Pris: Lofotprodukt er én av 
tre nominerte bedrifter til ny 
norsk designpris. Lofotpro-
dukt har økt salget med 300 
prosent og blitt en riksdek-
kende fiskematprodusent. 
Prisen skal deles ut 15.10.

eksPorT: Hittil i år er det 
eksportert sjømat fra Norge 
til en verdi av 30,6 milliarder 
kroner. Det er 4,7 milliarder 
kroner over samme pe-
riode i fjor og en vekst på 18 
prosent viser ferske tall fra 
Eksportutvalget for fisk. 

står det at selskapet er i ferd 
med å utvikle et nytt laksepro-
dukt sammen med oss. Dette 
prosjektet er helt ukjent for oss, 
sier Krogh.

Agnar.berg@fbfi.no
Telefon 75 54 49 21

Reagerer på forskjellsbehandling

SPLID: Konsesjonsrunden 2009 har ført til stor splid mellom 
selskapen. Et kjernespørsmål er hvem som egentlig er best i 
stand til å oppfylle tildelingskriteriene med blant annet videre-
foredling. ILLFOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner
I år har det blitt tildelt 65 nye QQ

lakse- og ørretkonsesjoner. 
Konsesjonene er nå tildelt QQ

regionsvis, men flere som ikke 
fikk konsesjoner er misfornøyde 
og har anket.

Regionkontorene til Fiskeri-QQ

direktoratet holder nå på med å 
behandle ankesakene.

Det er Fiskeridirektoratet QQ

sentralt i Bergen som er ankeinn-
stans og som til slutt får klagene 
fra regionkontorene.

Skal begynne  
med oppdrett
Daglig leder i Krifofisk, John 
Forfod, sier til Fiskeribladet-
Fiskaten at selskaper av-
venter å sette i gang investe-
ringer i forbindelse med at 
selskapet har fått én lakse-
konsesjon til klagerunden er 
ferdig.

– Det går rykte om at Krifo-
fisk er til salgs?

– Vi er et aksjeselskap og til 
den rette prisen er aksjene til 
salgs. Men vi er ikke mer til 
salgst en andre selskaper, sier 
Forfod.

– Krifofisk har negativ egen-
kapital. Det koster mye  
å komme i gang med lakse-
oppdrett for et selskap som 
ikke fra før av driver med 
oppdett. Hvordan skal dere 
greie det?

– Det skal gå bra. Vi har en 
bank som har tro på oss. Med 
den ene konsesjonen er vi 
også blitt et interessant inves-
teringsobjekt, sier Forfod.

Forfod sier at det skal være 
et møte i morgen der en skal 
diskutere eventuelle mulighe-
ter for emisjon.

–  Krifofisk har argumen-
tert i konsesjonssøknaden 

om at dere vil utvikle et nytt 
lakseprodukt sammen med 
Isfjord Seafood?

– Ja, men du må skjønne 
at når vi konkurrerer om 
konsesjoner, så samarbeider 
vi ikke lenger.

Forfod sier at Fiskeribladet-
Fiskaren heller burde ha tatt 
en nærmere sjekk på Isfjord 
Seafood sin søknad.

– Selskapet har sagt at 
ordføreren i Roan går god for 
at de får konsesjoner i kom-
munen. Det har han ikke sagt. 
Isfjord Seafood påstår at hvis 
de fikk konsesjoner, så ville 
de bygge opp en filetavdeling 
i Roan med mange arbeids-
plasser. Det tror jeg ikke på. 
Krifofisk har i hvert fall ikke 
lovet ting som ikke er mulig å 
holde.

– Det hevdes at Åfjord 
Sparabang garanterte for 
vedelaget på åtte millioner 
siden banken selv er en av de 
største kreditotrene i Krifo-
fisk?

– Det er vel ikke noe unatur-
lig for en bank som stiller 
garanti å sikre seg selv, sier 
Forfod. 

hele landet hvem som fikk 
konsesjonene.

– I sommer ble det offentlig-
gjort regionsvis. Det mener 
jeg var uheldig fordi den ene 
regionen la føringene for den 
andre, sier han.

Ikke generell  
sjekkeadgang
Seksjonssjef Lise Kvinnsland 
i Kyst- og havbruksavdelingen 
i Fiskeridirektoratet viser til 
at Fiskeridirektoratet sentralt 
er klageorgan i konsesjons-
sakene og at hun derfor ikke 
kan uttale seg om konkrete 
saker. 

Hun sier at generelt kan det 
vises til at regionkontorene 
ikke uten videre har hatt ad-
gang til å kreve opplysninger 
fra søkerne ut over det som er 
hjemlet i forskriften. 

Etter bestemmelsene i 
forskriften ble det krevd 
dokumentasjon på at søkerne 
var i stand til å betale vedela-
get til staten på åtte millioner 
kroner, forskriften krevde 
ikke ytterligere økonomisk 
dokumentasjon.

Det er Fiskeridirektoratets 
regionkontor som har tildelt 
konsesjonene. Fiskeridirek-
toratet sentralt i Bergen er 
klageinstans.

Kvinnsland sier de fleste 
klagene fortsatt er til behand-
ling på regionkontorene.

Regionkontoret kan enten 
omgjøre sitt vedtak ved å gi 
klager helt eller delvis med-

hold, eller fastholde vedtaket. 
Da vil i så fall saken gå til 
Fiskeridireketoratet i Bergen.

På spørsmål om region-
kontorene ikke i noe tilfelle 
kan foreta undersøkelser av 
opplysninger som gis viser 
Kvinnsland til det natur-
lige utgangspunktet er at 
alle opplysninger som gis i 
søknadene er korrekte og at 
Fiskeridirektoratet selvsagt 
har tillit til dette. 

I et hypotetisk tilfelle der 
det foreligger en en klar 
grunn til å anta noe annet, vil 
det kunne foretas ytterligere 
undersøkelser. 

Selskaper som har fått 
konsesjoner, har fått det med 
forbehold om at det er klagea-
gang og at dette kan endre 
bildet.

Hvis et selskap vinner fram, 
vil et annet selskap i samme 
region kunne «tape» sin 
konsesjon. Investeringer som 
er gjort av de som har «fått» 
konsesjon, men som «taper» 
den i klagerunden, er sel-
skapet selv anvarlig for. Det 
er ikke mulig å komme med 
krav til staten om det.

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 7. oktober 2009

Mange argumenter 
FiskeribladetFiskaren 
har sett klagene til Isfjord 
Seafood i Trøndelag og 
Skotneslaks i Nordland. 

Selskapene klager på at de 
ikke ble tildelt konsesjon i 
2009-runden. Det argumente-
res for hvorfor de aktuelle sel-
skapene burde ha fått konse-
sjonene foran andre konkrete 
selskaper i regionen.

I Nordland er det 14 selska-
per som har fått foreløpig til-
sagn.  Skotneslaks tar for seg 
samtlige 14 og argumentere 
hvorfor Skotneslaks oppfyller 
tildelingskriteriene bedre 
enn de andre. De to kriteriene 
for årets tildelingsrunde var 
at mindre aktører og aktøret 
som legger til rette for bear-
beiding skal prioriteres.

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 4. november 2009

NSL: – Uklare kriterier
Årets konsesjonsrunde har 
skapt mye vondt blod mellom 
oppdrettsselsapene. Det viser 
klagene hvor det selskapet 
som ikke har fått konsesjon, 
rakker ned på andre som har 
fått.

Fagsjef Kristin Sæther i 
Norske Sjømatbedrifters 
Landsforening, NSL, sier 
til FiskeribladetFiskaren 
at det ble veldig mye støy av 
2009-runden fordi kriteriene 
var så vide.

Det var mange som søkte 
fordi de mente at de innfridde 

kriteriene.
– Med så vide 

kritereier ble 
det også en 
skjønnsmessig 
vurdering av 
hvem som skulle 
få konsesjonene. 
Vi ser også at det 

har vært ulike vurderinger 
mellom fylkeskommunene og 
regionkontorene til Fiskeridi-
rektoratet og mellom direk-
toratets regionkontorer, sier 
Sæther.

Hun sier videre at neste 

runde for tildeling av kon-
sesjoner, må kritierene ikke 
være så diffuse som de har 
vært i årets runde.

Fra 1. januar neste år er det 
fylkeskommunene som får 
tildelingsrollen fra Fiskeridi-
rektoratets regionkontor.

– Vi kan se for oss et system 
der Fiskeri- og kystdepar-
tementet bestemmer hvor 
mange konsesjoner det skal 
tildeles i hvert fylke og at 
fylkeskommunene bestem-
mer sine egne kriterier, sier 
Sæther.

12 mandag 9. november 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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HAVBRUK Ned: Marine Harvest forventar eit fall i det globale utbodet av laks i fjerde 
kvartal vil gå ned med 13 til 17 prosent samanlikna med fjoråret. Det sa kon-
sernsjef Åse Aulie Michelet under kvartalspresentasjonen måndag.

– Bruker 
alle knep 
i råttent 
«spill»

Agnar Berg
Vestvågøy

Det sier lakseoppdretter Terje 
Øvreskotes (78) i Vestvågøy i 
Lofoten. Hans énkonsesjonsbe-
drift fikk ikke den ekstra kon-
sesjonen selskapet søkte om. 
Det er Øvreskotnes og mange 
andre forunderet over. Øvres-
kotnes sier at runden var et råt-
tent løp som har skapt vondt 
blod mellom oppdretterne.

For gammel 
– Dette kan jeg ikke bevise fordi 
de som har sagt det har vært 
smarte nok til ikke å sette det 
på et stykke papir. Men jeg vet 
at i kampen om konsesjoner 
har andre aktører overfor Fis-
keridirektoratets regionkontor 
i Nordland argumentert med 
at jeg er en gammel mann, og 
vil dermed ikke ha noen nytte 
av konsesjonen. Det er sagt at 
jeg søker om konsesjonen for å 
selge den videre, sier Øverskot-
nes. Øverskotnes sier videre at 
andre aktører til og med har 
sagt dette rett ut til han.

– Det føles veldig sårt at det 
jeg har drevet med hele mitt liv 
plutselig ikke skal være verd 
noen ting, sier han.

Terje Øverskotnes er tredje 
generasjon driver av A. Øv-
reskotnes AS på Balstad. Det 
begynte som et fiskemottak i 
1898. I toppesesongen var det 
opp til 50 menesker i sving på 
fiskebruket: Om høsten med 
sild, i lofotensesongen henging 
og salting.

I 1987 begynte han med laks. 
Han eier i dag 65 prosent av ak-
sjene i A. Øvreskotnes, som er 
morselskapet til Skotneslaks. 
Hans datter eier resten av ak-
sjene.

– Min datter ønsker ikke å 
drive dette videre. Dette er et 
aksjeselskapt på lik linje med 
aksjeselskapet til hotellkongen 
Olav Thon.  Han er 86 år og in-
gen stiller spørsmål ved hans 
eierskap, sier Øverskotnes.

Øverskotnes sier at han søkte 
om en ny konsesjon for å sørge 
for bedre driftsgrunnlag for 
lakseselskapet, som har eget 
slakteri.

Voldsom lobbyvirksomhet
– Jeg er veldig opptatt av at det 
skal være grunnlag for å drive 
dette videre. Jeg er på utkikk 
etter de rette for å drive dette 
videre og jeg vil kjempe for at 
det skal være mulig å fortsette 
det jeg har startet her på Bal-
stad. 

– Rette personer skal få 
kjøpte til fornuftig pris, sier 
Øvreskotnes.

Årets konsesjonsrunde har 
skapt mye støy. Spesielt i Nord-
land har støynivået vært høgt. I 
2009-runden hadde fylkeskom-
munene en rådgivende rolle i 
utvelgelsen av selskapet som 
skulle få de nye konsesjonene. 

I Nordland satte fylkeskom-

munen opp sine egne kritereier. 
Det var Fiskeridirektoratets 
regionkontor som sto for den 
endelige tildelingen. 

Skotneslaks ble ikke prio-
ritert av fylkeskommunen. 
Fiskeridirektoratets regi-
onkontor valgte ikke å følge 
nesten halvparten av rådene 
til fylkeskommunen. Men re-
gionkontoret gjorde ikke noe 
med Skotneslaks.

Går rettens veg
– Det var en voldsom lobbyvirk-
somhet fra oppdrettselskapene 
i Nordland får å få konsjon - et 
skitten spill der alle milder ble 
brukt. Med kun én konsesjon og 
eget slakteri, var skotneslaks 
målgruppen for 2009-runden, 
men vi ble kvelt , sier han.

Terje Øverskotnes sier at kon-
sesjonsrunden 2009 har ført til 
at lakseoppdrettere i Nordland 
som tidligere var venner ikke vil 
ha noe med hverandre å gjøre 

nå. Øverskotnes har anket sin 
sak inn til Fiskeridirektoratet 
i Bergen.

– Jeg har bestemt meg at jeg 
tar saken inn for rettssystemet 
hvis ikke min klage blir tatt 
til følge.

– Hva ønsker du å oppnå med 
en rettsprosess?

– Jeg vil belyse hva som har 
skjedd. Jeg mener at Fiskeri-
direktoratet ikke har fulgt de 
kriteriene direktoratet skulle 
følge i tildelingsprosessen. Det 
har vært alt for mye skjønn,  
sier Øvreskotnes.

Vil ikke penjonere seg
– Du er 78 år. Hvorfor pensjo-
nerer du deg ikke bare?

– Det er to grunner til det. I 
2003 var vi tom for egenkapital 
på grunn av de lave laksepri-
sene. Jeg bestemte meg da for 
å stå på videre for å for å få 
Skotneslaks på rett kjøl igjen. 
Det greide vi. Nå er det denne 

konsesjonssaken. Jeg vil at sel-
skapet skal få én konsesjon til 
slik at de som tar over skal få 
gode rammer.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjoneR
Det var 266 kvalifiserte søkere QQ

på landsbasis på 65 konsesjoner 
i årets tildelingsrunde.

Fiskeri- og kystdepartemen-QQ

tets tildelingskriterier var vage 
og har gitt rom for skjønnsvsvur-
deringer.

Dette er hovedkriteriene i QQ

tildelingsforskriften:
Ved prioritering av søknader QQ

skal det særleg leggjast vekt på
a) om søkjar er ein mindre QQ

aktør i næringa
b) om søkjar vil leggje til rette QQ

for auka bearbeiding med sikte 
på økonomisk integrasjon i kyst-
distrikta i Noreg.

– Jeg er såret og bitter 
over ondskapen årets 
tildelingsrunde av lak-
sekonsesjoner har ført 
til. Til og med at jeg er 
gammel har blitt brukt 
mot meg.

z konsesjon Føler alder blir brukt mot ham

Det føles veldig  ”sårt at det jeg har 
drevet med hele mitt liv 
plutselig ikke skal være 
verd noen ting
Terje Øvreskotnes, 
lakseoppdretter

HAVBRUK Spørsmål: Nylig gikk administrerende direktør i Ewos Gruppen, Kjell Bjor-
dal, ut med krav om at norske myndigheter definerer hvilke fiskeressurser i 
verden som er bærekraftig forvaltet. Og som kan brukes som råstoff til fôr.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

Agnar Berg
Bodø

Datterselskapet Skottneslaks 
ble i årets tildelingsrunde ikke 
prioritert av Nordland fylkes-
kommune. Fiskeridirktoratet 
i Nordland ville heller ikke gi 

Skottneslaks 
k o n s e -
sjon. Nå har 
Skottneslaks 
anket avgjørel-
sen til Fiskeri-
direktoratet 
sentralt.

Laks og 
hvitfiskkobling
I sin klage til Fiskeridirketora-
tet i Bergen skriver daglig leder 
og medeier i A. Øvreskottnes, 
Terje Øvreskottnes: 

«Uten en produksjonsvekst 
på Skottneslaks vil vår hvitfisk-
satsing nå måtte legges ned».

– Ja det er helt klart. Jeg har 
tapt nok penger på hvitfiskmot-
taket. Vi kan ikke fortsette å 
subsidiere hvitfiskanlegget 
med laksepenger når vi har 
bare én laksekonsesjon, sier 
Øvreskottnes.

Øvreskottnes sier at det er 

gått syv millioner kroner de 
siste tre årene fra laksevirk-
somheten til hvitfiskanlegget. I 
fjor gikk det ifølge Øvreskottnes 
2,6 millioner kroner fra laks til 
hvitfisk. Det vil gå noe mindre 
i år, sier han.

Arbeidsplasser tapt
– Konkret betyr det tap av ar-

beidsplasser og mindre skat-
tepenger til kommunen. På det 
meste har vi hatt 45 ansatte på 
hvitfiskanlegget i sesongen. På 
en normal lofotsesong jobber 
12 – 15 personer med hvitfisk, 
sier Øvreskottnes.

Når det gjelder hvitfisk driver 
selskapet med salting, tørrfisk 
og fersk anvendelse.

Terje Øvreskottnes mener 
at selskapet klart oppfylte de 
to kriteriene Fiskeri- og kyst-
departementet hadde satt for 
årets tildelingsrunde: At min-
dre aktører skal prioriteres og 
at søkere som legger til rette 
for økt bearbeiding skal prio-
riteres.

I klagen til departementet 
skriver Øvreskottnes: 

«Når så selskaper som er 
større enn Skottneslaks og i 
tillegg verken har eget slakteri 
eller mulighet for egen bear-
beiding prioriteres foran vårt 

kandidatur må vi stille spørs-
mål ved Fiskeridirektorates 
prioriteringer».

Lovet ikke for mye
– Skottneslaks har bare én 
konsesjon. Vi har eget slakte-
ri. Vi vil bearbeide når det er 
lønnsomhet i å bearbeide laks. 
Det skrev vi også i vår konse-
sjonssøknad. Jeg vet at andre 
selskaper har lovet veldig mye 
når det gjelder bearbeiding. 
Men bare seks av de 14 sel-
skapene som fikk konsesjon 
i Nordland har eget slakteri. 
Realiteten er at du skjærer 
ikke filet av laksen når du får 
bedre betalt for å sende hel laks 
i markedet. Vi har da et ansvar 
for bedriftens lønnsomhet også, 
sier Øvreskottnes.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partemente  minner om at tilde-
lingen gjennom forskriften er 

Etter 111 års drift truer 
sjømatselskapet A. Øv-
reskottnes på Vestvågøy 
med å legge ned sitt 
hvitfiskmottak - hvis 
ikke datterselskapet får 
laksekonsesjonen sel-
skapet har søkt om.

zkonsesjoner

Terje 
Øverskottnes

Vi kan ikke fortset- ”te å subsidiere hvitfisk-
anlegget med laksepen-
ger når vi har bare én 
laksekonsesjon
Terje Øvreskottnes, daglig leder i 
Skottneslaks
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Genistrek: Aslak Berge kaller Austevoll Seafoods oppkjøp av Lerøy Sea-
food i fjor høst en «genistrek». Analytikeren i meglerhuset First Securities har 
nettopp skrevet en oppdatert profil på Austevoll Seafood, melde IntraFish.

Svar: Før årsskiftet skal vi i departementet greie å få på plass et godkjen-
ningssystem for bestander som der er fastsatt kvote på, på kvalifisert viten-
skapelig grunnlag, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) til IntraFish.

FIKK NEI – STENGER FISKEmoTTaK

KONSESJONER: Terje 
Øverskottnes i selskapet A. 
Øvreskottnes i Lofoten fikk 
ikke laksekonsesjonen han 
søkte om. Nå kan han komme 
til å stenge hvitfiskmotta-
ket sitt - fordi han ikke kan 
subsidiere dette ved hjelp av 
«laksepenger»  fra blant an-
net framtidig bearbeiding.
ILL.FOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner 
Det har i år blitt tildelt 65 QQ

lakse- og ørretkonsejoner. 
Fylkeskommunene har hatt en QQ

rådgivende rolle i årets konse-
sjonsrunde. Fiskeridirektoratets 
regionkontor har gjort den ende-
lige tildelingen.

Selskaper som har blitt QQ

prioritert har nå fått tilsagn om 
at de kan få kjøpe konsesjonene 
med forbehold om at ikke andres 
klage skal endre bildet.

En konsesjon koster åtte milli-QQ

oner kroner i hele landet bortsett 
fra i Finnmark. I Finnmark koster 
den tre millioner kroner.

delegert til Fiskeridirektoratets 
regionkontor med klagerett til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Han understreker at depar-
tementet ikke går inn i, eller 
kommenterer enkeltsaker eller 
klagesaker. 

Øvreskottnes sier at han 
skjønner at hvitfisk ikke er laks, 
men at de to tingene allikevel 
henger sammen.

– Poenget er at vi har noe å 
vise til. Vi har drevet med vide-
reforedleing av fisk helt siden 
selskapet  ble startet i 1898. Vi 
startet Skotneslaks i 1987 og 
slakter vår egen fisk. Jeg kan 
bare ikke fatte at ikke vi blir 
prioritert i årets konsesjons-
runde, sier Øverskotnes.

Skjønnhetskonkurranse
I klagen skriver Øvreskottnes 
dette om selskapets historie 
som viderefordler:

«Vi er den minste aktøren, 

og har lenge bidratt aktivt til 
foredlingsindustri. I tillegg så 
mener vi klart å kunne doku-
mentere en naturlig prioritet 
under eventuelle «andre for-
hold» dersom søkere står likt 
både i forhold til størrelse og 
i forhold til å oppfylle bearbei-
dingskravet. Dette ikke minst 
når en legger vår lange histo-
rien som liten aktør til grunn, 
hvor selskapet på tross av 
nedgangstider i fiskeindustrien 
likevel har valgt å opprettholde 
sysselsetting».

Øvreskottnes er forbannet 
på «skjønnhetskonkurransen» 
der det har vært fritt fram for å 
love mest mulig. I klagen skiver 
han:

«Vi har valgt å skrive en ær-
lig søknad, uten å kaste oss på 
karusellen om å vinne norges-
mestertittel i søknadsskriving. 
Vi forventer at Fiskeridirekto-
ratet behandler alle søknadene 

med respekt, og med bakgrunn 
i tilegnet kunnskap om nærin-
gen og næringsaktørne, ikke 
å basere sin prioritering med 
bakgrunn i en skjønnhetskon-
kurranse».

Kan ikke kommentere
Regiondirektør i Fiskeridirek-
torats region Nordland, Janne 

Andersen, sier til Fiskeribla-
detFiskaren at regionkontoret 
i Nordland ikke setter noen vil-
kår for de nye konsesjonene.

– Jeg kan ikke kommen-
tere den konkrete saken med 
Skottneslaks. Men det jeg kan 
si er at hvis et oppdrettselskap 
i søknaden for eksempel lover å 
bearbeide 50 prosent av laksen, 

vil det ikke bli fulgt opp fra vår 
side om han virkelig gjør det, 
sier Andersen.

– Da lurer jeg på hva som er 
vitsen med å ha bearbeidings-
kriteriet med når det ikke føl-
ges opp, sier Øvreskottnes.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

HAVBRUK Dystert 1: Eksportfall på 14 prosent. Store svingninger i prisen og mindre 
etterspørsel. Generalforsamlingen i Dansk Akvakultur tidligeri sommer var 
ikke akkurat preget av lystige temaer. skriver IntraFish.

– Et NM i 
søkNads-
skriviNg

Agnar Berg
Bodø

Salmon Group-
selskapene har 
til sammen 26 
matfiskkonse-
sjoner. Grup-
peringen fikk 
10 av de 65 
konsesjonene 
i årets tilde-
l i n g s r u n d e . 
Men Pedersen er allikevel 
kritisk – Det som skjedde er 
akkurat det vi fryktet. Søkerene 
kunne love så mye de ville i søk-
nadene, uten at det kan følges 
opp, sier Pedersen.

Lover videreforedling
Pedersen sier utgangspunktet 
for en del konsesjonsøkere var 
håpløst. De måtte love mye mer 
enn det som er mulig å holde.

– Ta de som ikke har kon-
sesjoner fra før av. Du søker 
om én konsesjon. Hvordan i all 
verden skal du greie å komme i 
drift med bare én konsesjon og 
i tillegg drive med bearbeiding? 
Du kan selvfølgelig samarbeide 
med en aktør som har bear-
beiding. Men hvem er det som 
tjener på det, spør Pedersen.

Pedersen sier at rammene 
rundt årets konsesjonsrunde 
la til rette for å bruke alle mid-
ler for å sikre seg konsesjoner: 
Perfekte søknader og massiv 
lobbyvirksomhet mot fylkes-
kommunen og Fiskeridirekto-
ratets regionkontor.

– Det er logisk at det ble slik. 
For tenkt deg. Du må betale åtte 
millioner for konsesjonen. I søk-
naden står du fritt til å skrive 
det du vil og love det ene etter 
det andre. Ingen følger dette 
opp. Dagen etter du har sikret 
deg konsesjonen kan du selge 
den for opp mot 30 millioner 
kroner, sier han.

Pedersen sier at det enkleste 
måten å gjøre en konsesjons-
tildelingen på, er å innføre et 
auksjonssystem.

– Da kunne en kutte ut disse 
kriteriene og alle prosessene. 
Det ville føre til langt mindre 
bråk, mener han

Grundig gjennomgang
Direktør for 
n æ r i n g s u t -
vikling i FHL, 
Geir Ove Yst-
mark, sier at 
han ikke vil 
kommentere 
om konse-
sjonsrunden 
endte opp med 
et norgensmesterskap i søk-
nadsskriving. 

Han sier imidlertid at det må 
gjøres en nøye gjennomgang av 
årets konsesjonsrunde.

Ifølge tildelingsforskriften 
skal det for det første legges 
vekt på om søker er en mindre 
aktør. Det vil si ikke har mer 
enn 19 konsesjoner.

For det andre om søker vil 
bidra til mer verdiskaping på 
kysten, som  bearbeiding.

– Tildelingsforskriften var 
grei. Men måten tildelingen er 
gjort på er kritikkverdig. Vi 
mener at Fiskeridirektoratet 
har misforstått tildelingsfor-
skriften ved at direktoratet har 
tolket den slik hen at begge de 
to hovedkriteriene skulle opp-
fylles. Vi mener at det er nok å 
oppfylle et av kriteriene, sier 
Ystmark.

Ystmark sier at konsekven-
sen av Fiskeridirektoratets 
praksis var at både store og 
små selskaper falt utenfor.

– De store oppfyller bearbei-
dingskriteriet, men på grunn 
av at de har mer enn 19 konse-
sjoner, er de for store. De små 
oppfyller kriteriet om at de er 
små. Men når ikke opp når det 
med det andre kriteriet, bear-
beiding, sier Ystmark

Har registrert misnøyen
Ystmark sier at det står i merk-
nadene til tildelingsforskriften 
at de to kriteriene er «uavhen-
gige» av hverandre og at det 
dermed er nok at en tilfredstil-
ler ett av dem.

Fungerende ekspedisjonssjef 
i Fiskeri- og kystdepartementet, 
Astrid Holtan, sier til Fiskeri-
bladetFiskaren at det var ikke 
ment slik at begge kriteriene 
måtte være oppfylt.

– Jeg har registret at det 
har vært en del misnøye i opp-
drettsnæringen etter denne 
konsesjonsrunden, men jeg 
ønsker ikke å kommentere det 
ytteligere.

– Har denne konsesjonsrun-
den vært et norgesmesterskap 
i søknadskriving og at det som 
loves i søknadene ikke kan føl-
ges opp?

– Det vil jeg ikke kommenter 
ut over å si at vi legger opp til 
at oppdretterne vil gjøre det 
de har skrevet de skal gjøre, 
sier Holtan.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Fakta: konsesjonskrig
Det har vært mye bråk og mis-QQ

nøye etter årets tildelingsrunde 
for lakse- og ørretkonsesjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet QQ

har to hovedkriterier i sin tilde-
lingsforskrift. 

Men departementet har ingen QQ

sanksjonsmulighet overfor 
søkere som ikke gjør det de lovet 
for å få konsesjonen.

Dette mener mange er QQ

betenkelig og kaller det et NM i 
søknadsskriving.

Daglig leder Leif Rune 
Pedersen i oppdretts-
grupperingen Salmon 
Group, sier at årets 
konsesjonsrunde ble 
et norgesmesterskap i 
søknadskriving.

zkonsesjon Kritikk mot tildelingsprosessen

Leif Rune 
Pedersen

– Søkerene kunne  ”love så mye de ville i 
søknadene
Leuf Rune Pedersen, daglig leder i 
Salmon Group

HAVBRUK Ringvirkninger: I 2007 skapte sjømatnæringen 41 600 årsverk hvis man tar med næringer som arbeidet tett mot sjømatnæringen. For hvert 100 års-verk i fiskeri- og havbruksnæringen ble det skapt 44 årsverk i andre næringer. 

Agnar BergBodøDet sier lak-seoppdretter Terje Øver-skotnes i lak-s e s el sk ap e t Skotnesla ks på Vestvågøy i Lofoten. – Det er et stort bedrageri at det skal bli så mye bearbeiding av laksen som mange oppdrettere hevder de skal gjøre. Det har jeg ingen tro på. Det viser også erfaringer fra tidligere tildelingsrunder, sier Øverskotnes til Fiskeribladet-Fiskaren.Er forbannetSkotneslaks har bare én konsesjon, men har eget lak-seslakteri. Øverskotnes driver også hvitfiskmottak gjennom selskapet A. Øvreskotnes AS. Selskapet ble etablert for 112 år siden. Laks begynte han med for 25 år siden.De siste tre årene har lakse-virksomheten subsidiert hvit-fiskmottaket med syv millioner kroner, ifølge Øverskotnes.– Jeg føler det rett og slett ydmykende at jeg ved å skrive en ærlig søknad ikke er kom-met i betraktning. Jeg tenkte at det var fornuf-tige folk som skulle behandle søknadene og at en ikke trengte å legge ut i det vide og brede om hva en skulle gjøre hvis en fikk konsesjonen. At jeg for eksempel har brukt laksepenger til å holde mottakt i drift, ser ikke ut til å bety noe, sier han.– Hva skrev du i søknaden?– Jeg skrev som sant var at hvis jeg fikk én konsesjon til så ga det grunnlag for viderefored-ling under visse forutsetninger. Det er at vi skal videreforedle når markedet tilsier det, og el-

lers sende hel fisk til markedet. Jeg har jo først og fremst et ansvar for selskapet. Det ville ikke riktig av oss å ta grep som ikke er økonomisk forsvarlig, for selskapet skal jo overleve, sier Øverskotnes.Løgn i søknadeneØverskotnes sier som et eksem-pel at det ikke kan forsvares å selge filet til 40 kroner kiloet når det er mulig å oppnå 30 kroner kiloet for hel laks.

– Jeg vil påstå at det er rein løgn i mange søknader. Det kan ikke bli så mye videreforedling ut av dette som selskapene lover nettopp fordi oppdrettselskapene vil ta bedriftsøkonomiske vurde-ringer og kun videreforedling når markedet betaler mest for disse produktene. Det er også dyrt å investere i filetmaskiner, sier han.– Er du skuffet over andre lakseselskaper i Nordland som har fått konsesjoner fordi de hadde gode søknader?– Ja det er jeg, de har gått over lik for å få tak i konsesjoner. De har formulert gode søknader og de har drevet en aktiv lob-byvirksomhet både rettet mot fylkeskommunen og mot Fis-keridirektoratets regionkontor 

i Nordland.  I tillegg er noen av oss brukt i et skittent spill, sier han.I tildelingsforskriften til Fis-keri- og kystdepartemente står dette om hva det skal legges vekt på i årets tildelingsrunde: At søker er en mindre aktør og at søker vil legge til rette for økt bearbeiding.Ifølge fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Arve Knutsen, har det vært et voldsom trykk på fylkeskom-munen i konsesjonssaken.Massiv lobbyvirksomhetKnutsen sier at noen av selska-pene som fylkeskommunen ikke prioriterte og som var svært aktiv med lobbyvirksom-het mot fylkeskommunen, til slutt fikk konsesjoner av Fis-

– Oppdretterne lyver

LOVER FOR MYE: Lakseoppdretter Terje Øverskotnes i Skotneslaks på Vestvågøy i Lofoten har lite tro på at lakseoppdretterne som har fått konsejoner greier å holde det de lovet i konse-sjonssøknadene.  ILL.FOTO

Fakta: tildelingDet har blitt tildelt 65 lakse-QQkonsesjoner i år. Nordland har fått 15. Det er i Nordland det har vært QQmest bråk om konsesjonene. Det var 81 søknader i Nordland og mange var skuffet over at de ikke fikk.Konsesjonstildelingen har QQskapt split blant oppdretterne, de som ikke fikk mener at de har like gode grunner til å få som dem som fikk.

–Jeg har har blitt straffet for å være ærlig i forbin-dele med at jeg søkte om én ny laksekonse-sjon. De fleste oppdret-terne har lovet mer enn de kan holde.

z konsesjoner

Terje Øverskotnes

Det er et stort  ”bedrageri at det skal bli så mye bearbeideing av laksenTerje Øverskotnes, Skotneslaks

keridirektoratets regionkontor i Nordland.Knutsen sier at gode søkna-der var avgjørende for rådene til fylkeskommunen. Det var kun det som sto på papiret fyl-keskommunen kunne forholde seg til. – Selskaper som hadde en god plan og som hadde gode vurderinger, der ikke alt var rosenrødt, lå godt an, sier Knut-sen.Fylkeskommunens rolle var imidlertid bare å komme med råd. Det var Fiskeridirektora-tets regionkontor som tok den endelige avgjørelsen. Region-kontoret tok åtte av de 15 rådene til følge i Nordland.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

– Som fryktetTidligere statssekretær i Fiskeri- og kystdeparte-mentet, Janne Johnsen (H), er ikke overrasket at konsesjonstil-delingen har skapt splid blant oppdretts-

selskapene.  – Dette er et resultat av en «skjønnhets-konkurranse» der det er om å gjøre å skrive gode søknader samt å være dyktig på lobby-virksomhet. At dette skaper splid blant oppdretterne, var et viktig argument da vi var i regjering for å avskaffe en slik system med «skjønnhets-konkurranse», sier Johnsen.

Johnsen var forrige fis-keri- og kystminister, Svein Ludvigsens statsekretær. Nå er hun heltids fylkespolitiker i Rogaland.– Det er også problematisk at selskapene får love ting og så har en ingen mulighet til følge opp om de virkelig gjennomførte de sa de skulle gjøre. Det må være sank-

sjonsmuligheter overfor dem som ikke holder hva de lover, sier hun. Ludvigsen-regimet mente i forbindelse med konsesjonstildelinger at det skulle settes minstekrav til oppdretsselskapene. De som innfridde kravene kunne for eksempel være med i en lodd-trekning eller i en budrunde på konsesjonene. 

Janne Johnsen

Konsesjonene tildelttrønDelag: Fiskeridirektora-tets regionkontor har nå tildelt samtlige 6o laksekonsesjoner som er knyttet til konkrete fylker. Det som gjenstår nå er fem økologisk konsesjoner.I går ble det kjent hvilke sel-skaper i Trøndelagsfylkene som får konsesjoner. Her er listen for Sør-Trøndelag:To konsesjoner til Refsnes Laks. Én hver til R. Lernes, Må-søval Fiskeoppdrett, Krifo Fisk, Knutshaugfisk, HitraMat og Ervik Laks & Ørret.I Nord-Trøndelag fikk disse: To konsesjoner til Bjørøya Fiske-oppdrett. Én hver til SinkaBerg Hansen, Midt-Norsk Havbruk, Emilsen Fisk, Lund Fiskeoppdrett og Vikna Sjøfarm AS.

ForutsetterlOVet: Fiske-ridirektør Liv Holmefjord sier at Fiske-ridirektoratet forutsetter at oppdrettssel-skapene følger opp i praksis det de har lovet i søknadene sine.– Utgangspunktet for å tildele konsesjonen er at selskapene mener noe med de planene de oppgir i søknaden. Hvis det skulle vise seg at de ikke gjør det, kan ikke Fiskeridirektoratet gjøre noe. Det er for eksempel ikke mulig å inndra konsesjonene, sier Holmefjord.Øverskotnes synes det er mer-kelig å sette tildelingskriterier som ikke kan følges opp.

Liv Holmefjord
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Geir Ove 
Ystmark

Regiondirektør Alf Albrigtsen 
i Fiskeridirektoratets region 
Trøndelag har hatt ansvaret 
for å tildele 15 lakse- og ør-
retkonsesjoner i de to trønde-
lagsfylkene.

Han mener imidlertid at det 
er flere ting å sette fingeren 
på i forbindelse med årets 
tildelingsrunde.

– Slik jeg 
ser det, så 
har det vært 
et norges-
mesterskap i 
søknadskri-
ving. Søkerne 
har lovet mye 
i søknadene 
uten at myn-

Alf 
Albrigtsen

– vil kontrollere søkerne

12 mandag 27. juli 2009 FISKERIBLADETFISKAREN
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HAVBRUK Forskning: Høgskolen i Bodø starter nå et internasjonalt samarbeidspro-
sjekt hvor de vil ha fokus på oppdrett av berggylte. - Vi ser at interessen for 
leppefisk er økende, sier Oddvar Ottesen ved Høgskolen i Bodø.

LAKSEKRIG

Vegard Solslstten
Bergen
Oppdretter Inge Kristoffersen 
slakter Nordland Fylkeskom-
munes prioritering av nye 
konsesjoner. Han varsler alle-
rede anke om han ikke får ny 
konsesjon.

– Vi driver eget slakteri, men 
har for lite råstoff til å kunne ha 
helårsdrift. Det resulterer i at vi 
i om lag tre måneder i året ikke 
har drift ved slakteriet. Dermed 
klarer vi ikke å holde på folk. Vi 
lærer opp ungdommer bare for 
å se dem gå over til konkurren-
tene som kan tilby sysselsetting 
gjennom hele året, sier Inge 
Kristoffersen til IntraFish. 

Nådde ikke opp
Egil Kristoffersen & Sønner er 
en av søkerne til de nye lakse-
konsesjonene i Nordland. Sel-
skapet nådde imidlertid ikke 
opp da Nordland Fylkeskom-
mune foretok sin prioritering.
– I løpet av 5-8 år er vi nødt 
til å legge om produksjonen, 

men jeg er redd vi da må hente 
inn arbeidskraft fra utlandet. 
Da må vi heller legge opp til 
flere perioder av året der vi 
kjører lengre dager, for så å 
ha perioder uten aktivitet på 
slakteriet. Dette for å tiltrekke 
oss utenlands arbeidskraft. De 
vil gjerne jobber lange dager i 
en periode, for så å ta fri i til-
svarende periode. Det vil bli 
en produksjon som blir mer 
oppstykket, forklarer Kristof-
fersen. 

Får støtte
Kritiskerne får 
støtte fra FHL, 
som mener 
fylkeskommu-
nenes rolle i 
tildeling av nye 
konsesjoner 
gir grunn til 
bekymring.

Direktør for 
næringsutvikling i FHL, Geir 
Ove Ystmark, understreker at 
FHL ikke har noen formening 
om valgene. 

– Vi er opptatt av prosessen, 
og at tildelingen skjer i forhold 
til de fastlagte kriteriene, sier 
Ystmark til IntraFish. 

Han sier FHL kommer til å 
følge nøye med. 

– Det er med undring vi ser at 
en i Nordland lager egne tilde-
lingskriterier, sier Ystmark. 

Skuffer mange
Nordland fylkeskommunes 
«egne» regler skuffer mange 

mindre oppdrettere i fylket. 
Tildelingen av konsesjoner til 
store aktører faller på stein-
grunn.

– Det finnes mange små ak-
tører som rett og slett er forbi-
gått, dette er ikke i tråd med 
de politiske intensjonene for 
tildelingen, sier Kristin Sæther, 
fagsjef oppdrett i NSL.

– Selskap med mer enn 19 
konsesjoner burde ikke få 
noen ny konsesjon i denne 
omgangen. Så lenge det finnes 
mange små aktører som ikke 
har fått prioritet, mener vi noe 
er gjort feil i prioriteringen, sier 
Sæther.

Føles som en lottogevinst
Marius Mindor Eikremsvik i 
Glomset føler at han har vunnet 
i lotto - selv om innsatsen er åtte 
millioner kroner. 

– Nå kan vi endelig doble pro-
duksjonen.Oppdrettsveteranen 
har vært fraskåret å søke om 
nye konsesjoner helt til i fjor da 
verneområdet rundt Glomset 
ble opphevet.  – Derfor var tu-
ren endelig kommet til oss.

vegard.solsletten@intrafish.com
Telefon: 55 30 22 33 FORBANNET: Tildelingen av konsesjoner i Nordland fører til frustrasjon blant, blant annet hos Egil Kristoffersen & Sønner. FOTO: LARS A. OMA

Tildelingen av nye 
oppdrettskonsesjoner i 
Nordland skaper store 
bølger. Fylkets egne 
kriterier fører til stor 
frustrasjon blant en 
rekke næringsaktører i 

z konsesjoner

Geir Ove 
Ystmark

Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland 
lager egne tildelingskri-
terier
Geir Ove Ystmark FHL

mer energi, 
mindre utslipp.

med teknologi er 
begge deler mulig.

 KOLON | 092348
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brønnbåt og at selskapet selger 
sin egen laks.

Odd Bekkelis sønn, Ken Rune 
Bekkeli, sier at det for enkelte 
nok er pussig at Salaks velger å 
ha sitt eget slakteri når selska-
pet kun har fem konsesjoner.

– Men jeg er sikker på at vi 
sitter igjen med like mye på 
bunnlinjen med det lille slak-
teriet vårt som de store slak-
teriene fordi vi har en veldig 
rasjonell drift, sier Ken Rune 
Bekkeli.

Salaks søkte om én konsesjon 
i årets tildelingsrunde, men 
fikk det ikke.

Mer aktivitet
– Hovedgrunnen for å søke var 
at større råstoffgrunnlag ville 
ha gitt mer større aktivitet på 
slakteriet, flere slaktedager, 
sier Odd Bekkeli

Det har kostet cirka 50 millio-

ner å bygge Astafjord Slakteri, 
som i april i år ble offisielt åpnet 
av tidligere fiskeri- og kystmi-
nister å nåværende fylkesmann 
i Troms, Svein Ludvigsen.

Lundberg sier at en i planleg-
gingen av det nye slakteri har 
tatt høyde for filetskjæring.

Han sier videre at filetskjæ-
ringen vil betyr fem ekstra 
produksjonsarbeidsplasser. I 
tillegg vil filetaktivitetet gene-
rere mer arbeid i andre deler av 
virksomheten, sier han.

Oppbrukt ord
Lundberg sier at å sende filetter 
i stedet for hel laks til marked 
er fornuftig ut fra et miljøper-
spektiv. Det er imidlertid  etter-
spørsel etter pre-rigor kvalitet 
fileter som er drivkraften for 
filetskjæringen.

– Da vi begynte å planlegge 
det nye lakseslakteriet, var ikke 
filetskjæring med i prosjektet. 
Det var i fjor høst og vinter at vi 
begynte å se på muligheter til 
å ha en avdeling for filetreing. 
En viktig årsaken til dette er 
mulighetene som åpner seg for 
fileter i til USA. Vi tror at vi i 
framtiden vil levere fileter både 
til USA og EU. I tillegg ligger vi 

nær Russland med de mulighe-
tene det gir, sier Lundberg.

Bedre kvalitet
Daglig leder for Astadfjord 
Slakteri, Knut Erik Rekstad,  
sier at det er satt av cirka 400 
kvadratmeter i det nye bygget 
på til sammen 3400 kvadrat-
meter til filetskjæring.

– Ordet «bearbeiding» er på 
mange måter oppbrukt. Det er 
har blitt brukt alt for ofte av lak-
seoppdretterne uten at det har 

skjedd noe særlig. Men nå tror 
jeg at bearbeiding virkelig blir 
en realitet. Det skyldes først 
og fremst at markedet vil ha 
bedre kvalitet på laksefiletene. 
De vil ha pre-rigor fileter, sier 
Lundberg.

Lundberg sier at når innkjø-
ringen av slakteriet er ferdig, 
vil en begynne å se på videre-
foredling.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Også de små vil foredle

Agnar Berg
Sør-Troms

Det er stor interesse for pre-
rigor filetere blant kundene. En 
slik type filet er bare mulig å 
skjære i Norge. Derfor har vi 
konkrete planer om å begynne 
å skjære fileter, sier medier i 
lakseslakteriet Astafjord Slak-
teri i Gratangen i Sør-Troms, 
Tore Lundberg.

Pre-rigor fileter
Pre-rigor filetering betyr fi-
letskjæring før laken har gått 
inn i «dødsstivhet». Det betyr 
i praksis at det ikke er mulig å 
sende hel laks til EU-markedet 
for filetering der. Filetskjærin-
gen må skje i Norge

– Det som skjer nå i USA-
markedet, med stadig større 
etterspørsel etter laksefileter, 
gjør det interessant for at også 
vi kan begynne med filetering. 
Det kan enten skje ved at vi 
setter inn en filetlinje på vårt 
eget slakteri, eller at vi sam-
arbeider med andre om selve 
filetskjæringen, sier Odd Bek-
keli i lakseoppdrettsselskapet 
Salaks i Salangen kommune i 
Sør-Troms.

Syv konsesjoner
Astafjord Slakteri er eid med 50 
prosent hver av de to lakseopp-
drettsselskapene Gratangslaks 
og Kleiva Fiskefarm. De to lak-
seselskapene har til sammen 
syv konsesjoner, som de har 
samdrift på.

Lakseselskapet Salaks har 
fem matfiskkonsesjoner. Det var 
Odd Bekkeli som startet selska-
pet som en ren smoltprodusent 
i 1979. I 1984 fikk selskapet den 
første matfiskkonsesjonen og 
året etter ble den første smolten 
satt i sjøen.

I dag er Salaks den største 
private arbeidsplassen i Salan-
gen kommune med 35 ansatte 
når det slaktes laks.

Pre-rigor kvalitet
Selskapet har kontroll over sto-
re deler av verdikjeden ved at 
en har egen smoltproduksjon, 
matfiskproduksjon, slakteri og 

TilreTTelagT: lakseoppdretter Tore lundberg (t.v.) og daglig leder i astafjord Slakteri, Knut erik rekstad, sier at det er tilret-
telagt for videreforedling på det nye slakteriet. FOTO: AGNAR BERG

Videreforedling av laks 
er ikke bare en trend hos 
de store selskapene. 
Etterspørselen etter 
laksefileter i USA-marke-
det gjør videreforedling 
interessant også for de 
små.

z foredling

Ordet «bearbei- ”ding» er på mange 
måter oppbrukt
lakseoppdrettere Tore lundberg i 
gratangslaks

Kent rune Bekkeli (t.v) og Odd Bekkeli - Salaks i Sør-Troms

Nedskriver verdi
TORSK: Som følge av redu-
serte markedsprisene på 
torsk har Codfarmers vært 
nødt til å gjøre en ekstraordi-
nær nedskriving av stående 
biomasse på 25 millioner. 
SelskapetS nedskrivningen er 
en følge av en verdijustering 
basert på laksepris.

Glad for Helga
MTB: Økt MTB er en seier for 
FHL. Dette har vi jobbet lenge 
for å få til, sier leder av Vest-
norsk Havbrukslag, Sveinung 
Sandvik. Han var fornøyd med 
Fiskeri og Helga Pedersens 
NÅR hun åpnet for muligheten 
for oppdretterne til å søke om 
fem prosent ekstra MTB.

Fekk halvert sitt resultat
RESULTAT: Oppdrettsdelen i Midt-Norsk Havbruk fekk nær 
halvert driftsresultatet, medan årsresultatet for konsernet enda 
i minus etter underskot for dotterselskapet Nils Williksen.Års-
rekneskapen viser at inntektene i oppdrettsdelen av Midt-Norsk 
Havbruk gjekk ned frå 263,3 millionar kroner i 2007 til 213,9 
millionar kroner i fjor. Driftsresultatet til oppdrettsselskapset 
Midt-Norsk Havbruk enda på 33,5 millionar kroner, mot 64,9 
millionar kroner året før. Årsresultatet enda på 5,2 millionar 
kroner.
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Kan sette vilkår
Det kan 
settes vilkår 
til lakse- og 
ørretkonse-
sjonene som 
tildeles i år. 
Fiskeridi-
rektoratets 
regionkontor 
har anledning 
til det. Dette 
fremgår av tildelingsforskrif-
ten, men det er opp til region-
kontorene om de vil gjøre det, 
sier ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet.

Den aktuelle hjemmelen 
er paragraf 10 i tildelingsfor-
skriften: 

Forskriften
«Det kan setjast vilkår som 
medverkar til at dei kriteria 
som er avgjerande for tilde-
linga blir etterlevde, jf. §§ 6 
og 7. Vilkåra skal gå fram av 
løyvedokumenta».

FiskeribladetFiskaren har 
tidligere skrevet at oppdretts-
selskaper som søker om å få 
tildelt konsesjoner i denne 
tildelingsrunden kan love mye 
i søknaden for å få konsesjo-
nen. Men at det de lover ikke 
er bindene.

Nerheim mener dette er en 
feil bilde av situasjonen og at 
departementet har vært klar 
over denne problemstillingen 
da tildelingsforskriften ble 
laget. Men det er altså opp til 
regionkontorene – og Fiske-
ridirektoratet i klagerunden 
- om de vil anvende denne 
«vilkårsparagrafen».

Nerheim sier at det er i 
områder der det er konkur-
ranse om konsesjonene det er 
aktuelt å bruke denne para-
grafen. I Finnmark hvor det 
ikke har vært flere søknader 
enn det har vært tilgjengelige 

konsesjoner, vil det i henhold 
til forskriften for eksempel 
ikke være aktuelt med vilkår, 
sier han.

– Da vi laget forskriften 
så vi det naturlig at det i 
et område med konkur-
ranse om konsesjonene og 
en oppdretter skriver noe i 
søknaden som er viktig for 
at han blir prioriterte, kunne 
settes vilkår for tildelingen av 
konsesjonen til nettopp han. 
Gjør han ikke det han har 
lovet i søknaden kan dermed 
konsesjonen senere ved even-
tuelle brudd på vilkårene, bli 
inndratt, sier Nerheim.

Til staten
– Vil andre selskaper som var 
med i tildelingsrunden, men 
som ikke ble prioritert, kunne 
få den aktuelle konsesjonen?

– Nei den vil nok bli inndratt 
til staten, sier Nerheim

– Konsesjonsrunden skal 
bidra til næringsutvikling på 
kysten. Dette er ikke poker 
der en kan bløffe seg fram. 
Vilkårene Fiskeridirektoratet 
kan sette, gir sanksjons-
muligheter for bløffing, sier 
Nerheim. Status  for årets til-
delingsrunde er at de heldige 
selskapene har fått tilsagn om 
konsesjon. De får  konsesjo-
nene med forbehold at det er 
klageadgang og at dette kan 
endre bildet. Nerheim sier at 
hvis et selskap vinner fram i 
med sin klage, vil det ikke bli 
tildelt «nye» konsesjoner til 
dette selskapet.

– Hvis et selskap vinner 
fram, vil et annet selskap 
i samme region «tape» sin 
konsesjon. Det kommer ingen 
«friske» konsesjoner inn, sier 
Nerheim.

Eventuelle vilkår vil følge 
konsesjonen uavhengig av 
hvem som eier den.

Magnor 
Nerheim
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Bekymret: Norges Kystfiskarlag (NKF) har sendt høringsuttalese til Fis-
keridepartementet vedrørende Hardangerfjordforskriften. NKF er bekymret 
over lakselus og livsvillkårene for villaksen og sjøørreten.

Pris: Pharmaq AS fra Nord Trøndelag har vunnet årets Internasjonalise-
ringspris. Pharmaq har lykkes i å oppnå en ledende posisjon innen vaksiner til 
laksefisk og midler mot lakselus globalt. Innovasjon Norge står bak prisen.

SKITTEN SPILL: 
Lakseoppdretter Terje 
Øvreskotnes (78) mener at 
hans alder er brukt mot han 
i et skittent spill om å skikre 
seg laksekonsesjoner i årets 
tildelingsrunde. 
FOTO: AGNAR BERG

– Alderen har ikke betydd noe
– Jeg har ikke 
sett noe sted 
eller hørt fra 
noen av våre 
seksbehand-
lere at dette 
med alderen 
til Terje 
Øvreskotnes 
har blitt brukt 
mot han. Alderen betyr ingen 
ting for oss. Skotneslaks er 
jo et aksjeselskape som skal 

«leve videre» etter at Terje 
Øvreskotnes har trukket seg 
tilbakake, sier regiondirektør 
i Fiskeridirektoratets region 
Nordland, Janne Andersen.

I Nordland var det 80 
kvalifiserte søkere på de 
15 konsesjonene som var 
øremerket fylket. 

De 15 konsesjonene er 
foreløpig tildelt 14 selskaper. 
Det er kommet inn 10 klager i 
Nordland.

Det er Fiskeridirektoratet i 
Bergen som er klageinnstans. 
Regionkontoret ser imidler-
tid først på klagene og kan 
omgjøre sine egne vedtak.

– Det har vi ikke gjort. Alle 
10 er sendt videre til Bergen, 
sier Andersen. Det har vært 
mye støy rundt tildelingsrun-
den 2009, spesielt i Nordland. 

Andersen mener at region-
kontoret har gjort en grun-
dig jobb i forbindelse med 

tildelingen. – Ja, og det er jeg 
veldig glad for at vi gjorde. Vi 
mener at vi fulgte tildeleings-
kriteriene nøye og gjorde 
en god jobb med å gruppere 
selskapene etter kriteriene, 
sier hun.

Hvis noen av dem som har 
anket får medhold av Fiske-
ridirektoratet i Bergen, vil 
noen av de andre som har fått 
foreløpig tilsagn om konse-
sjon «miste» konsesjonen.

Janne 
Andersen

Torben Foss

– Upresis
tildeling
Leder i fiske-
riavdelingen 
i Priceawa-
terhouseCoo-
pers, advokat 
Torben Foss, 
sier at årets 
konsesjons-
runde er 
gir helt nye 
perspektiver og synes dårlig 
gjennomtenkt fra myndighe-
tens side. Det er flere ting ved 
tildelingen og klagebehand-
lingen det kan stilles spørs-
mål ved.

Han  mener blant annet 
at hovedkriteriene er veldig 
upresise. Han trekker fram 
«videreforedlingskriteriet» 
som et eksempel. 

I tildelingsforskriften står 
det at det skal legges vekt på: 
«om søkjar vil leggje til rette 
for auka bearbeiding med 
sikte på økonomisk integra-
sjon i kystdistrikta.»

Dette har ingen konkret 
mening. Hver enkelt person 
som leser dette vil ha sin egen 
forståelse av hva som menes, 
sier Foss.

Foss sier videre at det 
grunnleggende for forvalt-
ningen i en rettsstat er likhet. 
Med så diffuse kriterier er 
det nesten umulig for Fiskeri-
direktoratet i de forskjellige 
regionene å ha en lik saksbe-
handling.

Foss sier at dette med 
likhetsprinsippet blir en tøff 
sak for Fiskeridirektoratet i 
klagebehandlingen.

– Likebehandling er det 
viktigste prinsippet til 
forvaltningen. Hvis det er 
«ulikebehandling», så må 
forvaltningen begrunne det. 
Derfor er jeg veldig spent på 
Fiskeridirektoratets resultat 
av klagebehandlingen, sier 
Foss.

Ifølge ekspedisjonssjef 
Magnor Nerheim i Fiskeri- og 
kystdepartementet vil det 
ikke bli tildelt noen «friske» 
konsesjoner hvis en klager 
får medhold. En av dem som  
har fått foreløpig tilsagn vil 
«miste» sin konsesjon til den 
som får medhold i sin klage.

– Tror du dette faktum vil 
ligge i bakhodet på fiskeri-
myndighetene når de behand-
ler klagesakene: At de er klar 
over at det blir mye bråk hvis 
de gir en klager medhold?

– Ja jeg tror det. Fiskeridi-
rektoratet vil prøve å gjøre 
jobben sin så objektivt som 
mulig, men det er jo sendt ut 
et signal om at det ikke vil bli 
tildelt nye konsesjoner,  sier 
Foss.

annonse@fbfi.no

Kjøp annonse – treff kundene – sluttfør salget

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  fredag 20. november 2009



 Side 43
Skuprapport 2011

HAVBRUK Lus: Forskningsrådet har bevilget til sammen 40 millioner kroner til fire nye 
lakselusprosjekter som settes i gang i 2010. Det innebærer en betydelig økt 
innsats mot lakselus de neste 3-4 årene.

Kan sikre
bedre
priser
Analytikerne Klaus Hatle-
brekke og Aslak Berge er 
uenige om utsettelsen av 
MTB-økningen vil hemme 
veksten i norsk laksenæring 
eller ikke, skriver TDN Fi-
nans.

Hemmer ikke
Analytiker Klaus Hatle-
brekke i DnB Nor Markets 
mener at utsettelsen av 
MTB-økningen trolig ikke 
vil hemme veksten noe sær-
lig, og viser til at utsett av 
smolt uansett ikke skjer om 
vinteren. Analytiker Aslak 
Berge i First Securities er 
ikke helt enig, og viser til at 
den manglende økningen i 
MTB kan begrense tilvek-
sten på fisk som allerede er 
i sjøen.

– Gitt den eskalerende lus-
situasjonen, kan det være 
fornuftig å avvente ytterli-
gere MTB-økning. Dette vil 
innebære en redusert pro-
duksjonsvekst og styrkede 
prisutsikter for laks, sier 
Berge til TDN-Finans.

Dempet kurs
Hatlebrekke og Berge me-
ner at økningen i lakselus 
har dempet kursutviklingen 
blant oppdrettselskapene.

– Det er klart at folk blir litt 
bekymret når antall lakselus 
gikk fra 550 millioner ved 
inngangen av oktober til 800 
millioner lakselus i novem-
ber, sier Hatlebrekke. 

–Investorene har en litt 
vent- og se holdning. Støy 
rundt lakselus og ubalan-
sert mediedekning kan ha 
dempet kursutviklingen, sier 
Berge til TDN Finans. 

Han tror media blander 
sammen lakselus og en 
skjult politisk agenda, og at 
det at Norges nest største 
oppdrettskonsern, Lerøy 
Seafood Group, ikke sliter 
med lus, er blitt helt borte 
i media.

– Denne støyen demper 
investorenes interesse for 
lakseaksjene. Når de leser 
i avisen at ”Norge kan bli et 
nytt Chile”, noe som er en 
hårreisende påstand, så blir 
nok sikkert en del usikre, 
sier analytikeren.

Alvorlig situasjon
Han viser til at lusproblema-
tikken drar opp produksjons-
kostnadene og kan svekke 
immunforsvaret på laksen, 
og at det er en alvorlig situa-
sjon, men avviser at Norge 
kan bli «et nytt Chile».

Normalt faller antall lak-
selus om vinteren med lavere 
temperaturer. Hatlebrekke 
tror ikke at lus blir en stor 
utfordring og regner med 
at næringen klarer å hånd-
tere dette på en god måte i 
vinter.

Konsesjoner redder 130 jobber

Agnar Berg
Bodø

Det sier medeier og daglig le-
der i Leines Seafood, Kristian 
Matthiasson. – I ettertid kan 
jeg si at vi hadde lagt inn årene 
om vi ikke hadde fått konse-
sjonene. Men jeg tror nok at vi 
hadde stått på videre hvis det 
hadde vært en realitet. Det er 
svært viktig for vår evne til å 
overleve som videreforedler at 
vi få kontroll over det råstoffet 
vi bruker, sier han.

Ønsker råstoffkontroll
Leines Seafood holder til i Leir-
fjord kommune på Helgeland. 
Videreforedlingsbedriften har 
i dag 130 ansatte. Selskapet har 

ingen lakseoppdrett selv eller 
eierinteresser i noe lakseopp-
drettsselskap.

Nå er imidlertid selskapet 
inne i lakseoppdrett gjennom 
Salmus Akva, som har nøyaktig 
de samme eierne som Leines 
Seafood.

Salmus Akva ble dannet for 
at Leines Seafood skulle få en 
fot innefor lakseoppdrett og 
dermed kontroll over en del 
av råstoffet til lakseviderefor-
edlingen.

Salmus Akva søkte i årets 
konsesjonsrunde om tre lakse-
konsesjoner, men fikk to. Det vil 
si som de andre selskapenete 
som har fått konsesjoner, er det 
et foreløpig tilsagn siden flere 
oppdrettsselskaper i Nordland 
som ikke har fått har klaget på 
Fiskeridirektoratets regionkon-
tor i Nordlands nei-vedtak.

To lakseleverandører
Alle andre selskap i Nordland 
som har fått foreløpig tilsagn, 
har kun fått én konsesjon hver. 
Det er også spesielt at et vide-
reforedlingsselskap, som ikke 
har noen egen oppdrettsvirk-
somhet har fått. Det mener flere 
er å gå på siden tildelingskri-
teriene.

– Jeg har sett klagene til de 
andre. Jeg merker meg at nett-
opp vi får trykket. Mitt inntrykk 
er «Per» ikke klager på at hans 
nabo «Pål» fikk og ikke han, 
men at det er vi, videreforede-
lingsbedriften, som fikk, sier 
Matthiasson.

Leines Seafood kjøper i dag 
laksen selskapet videreforedler 
hovedsaklig fra Nova Sea sitt 
slakteri på Lovund eller fra 
Marine Harvest sitt slakteri 
på Herøy på Helgland. Laksen 
kjøpes både på langsiktige 
kontrakter og i spottmarkedet. 
Noe laks kjøpes også fra andre 
selskaper i spottmarkedet.

Bedre
Leines Seafood viderefordeler 
cirka 8000 tonn laks rund vekt 
i året. De to konsesjonene til 
søsterselskapet vil gi selskapet 
anledning til å få dekt 25 pro-
sent av råstoffbehovet.

– Andre selskapet har sagt 
i sine konsesjonssøknader at 
hvis de får nye konsesjoner 
så skal det og det skje når det 
gjelder videreforedling. Vi kan 
allerede vise til en betydelig 
videreforedling, så jeg ser det 
som helt naturlig at vi fikk 
konsesjoner. Målet vårt er å 

få flere slik at vi har kontroll 
over 100 prosent av råstoffet vi 
bruker til videreforedling, sier 
Matthiasson.

Matthiasson sier videre at 
det faktisk blir flere arbeids-
plasser og verdiskaping av om 
en videreforedlingsbedrift får 
nye konsesjoner enn om et lite 
oppdrettselskap gjør det.

Største arbeidsplass
– Det er bedre at vi får pro-
dusere laksen og bruke den i 
videreforedling enn at vi må 
kjøpe laksen i spottmarkedet 
fra han som fikk konsesjonen. 
Jeg mener også det er mer for-
nuftig at en foredler driver med 
oppdrett enn at en oppdretter 
driver med videreforedling. En 
oppdretter vil i mange tilfeller 
slutte å videreforedle når råva-
reprisene er høge. Det vil ikke 

RÅSTOFFKONTROLL: Leines Seafood videreforedler cirka 8000 tonn laks rund vekt. Ved at søsterselskapet. Salmus Akva, får to konsesjoner, får selskapet kontroll over 25 prosent av råstoffet.
 FOTO: AGNAR BERG 

Leines Seafood kunne 
ha blitt lagt ned og 
dermed tap av 130 
arbeidsplasser om ikke 
selskapet hadde fått to 
laksekonsesjoner i år.

z konsesjoner En oppdretter vil i  ”mange tilfeller slutte å 
videreforedle når råva-
reprisene er høge
Kristian Matthiasson, daglig leder i 
Leines Seafood
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Rømming: Sintef har gått ut til oppdretterne med en spørreundersøkelse 
for å finne mer ut om årsakene til rømming. Også oppdrettere i hele EU skal 
være med, men i Norge har responsen vært heller lunken. 

Rømming: Wilhelm Egil Larsen i Storfjord er ikkje i tvil om at det har vore 
rømming ved eit oppdrettsanlegg i Storfjord. -Eg har 300 kilo med dokumen-
tasjon hengande på hjell, seier Larsen til Norsk Fiskeoppdrett.

oppfinnar: Vevos Aqua AS 
og Kjell Lyder Risnes har funne 
opp eit lys som kan gje store 
framsteg innan torskeoppdrett. 
Dei vart tildelt heiderlig omtale 
i forbindelse med fylkeskom-
munen sin oppfinnarpris.

Å utvikla tiltak for å utsetja 
kjønnsmogning er ei sentral ut-
fordring innan torskeoppdrett. 
Tilførsel av lys er ein metode for 

å utsetje kjønnsmogninga. 
Vevos Aqua AS har utvikla 

ein flåte kalla Ecosky Lightraft 
(Lysflåten) som inneheld 
kraftige lyskastarar som lyser 
nedover. Ved hjelp av asym-
metriske reflektorar skal lyset 
dekkje heile merden. Dette er 
meir naturleg for torsken enn 
dei løysingane som finst på 
marknaden no. 

Fekk ros for torske-oppfinning

oppDrETT: Norske Sjømatbe-
drifters Landsforening (NSL) 
ser at næringen har en utfor-
dring knyttet til omdømme, og 
støtter derfor langt på vei fiske-
ri- og kystministerens i at det er 
riktig å utsette avgjørelsen om 
kapasitetsøkning. – Miljømes-
sig eller markedsmessig ser vi 
ingen utfordringer knyttet til en 
produksjonsvekst som tidligere 

foreslått, sier Roger Bekken i 
NSL. – Av omdømmemessige 
årsaker kan vi imidlertid godta 
en utsettelse for veksten inntil 
situasjonen med lus er avklart.  
NSL er ikke enig i at store områ-
der skal utelukkes fra kapasi-
tetsøkningen. All aktivitet har 
påvirkning på miljøet, og det 
er av interesse at næringen gis 
mulighet til videre utvikling. 

NSl ønsker vekst, men kan vente

Lus: Ferske tal frå lusedata.no 
viser at talet på kjønnsmodne 
holus gjekk ned i november, 
medan talet på rørlege lus auka. 
Dei oppdaterte tala viser at 
lusenivået gjekk ned i Finn-
mark, Troms og Nordland, og 
var stabilt i Agder og Rogaland. 
I dei andre fylka langs kysten 
gjekk nivået av rørlege lus opp, 
medan alle fylka har hatt ein 
nedgang i kjønnsmodne holus.
Mest lus er registrert i Nord-
Trøndelag med nær seks lus per 
fisk, altså ei lus over grense-
nivået som er tillat på denne 
årstida. Hordaland og Møre og 
Romsdal er områda med nest 
mest lus i anlegga i november, 
med rundt 3,5 lus per fisk. 

Lus i november
Laks: Norges- Jeger og Fiske-
forbund (NJFF) fastslår i sitt 
høringssvar til Fiskeri- og kyst-
departementet (FKD) at den 
planlagte kapasitetsøkninga på 
fem prosent ikke er forsvarlig. 
I følge organisasjonen får de 
støtte for sitt standpunkt fra 
Fylkesmannen i viktige opp-
drettsfylker. FKD har sendt ut 
et forskriftsutkast om den plan-
lagte kapasitetsøkninga på fem 
prosent i lakse- og ørretproduk-
sjon i 2010, som daværende 
fiskeri- og kystminister Helga 
Pedersen proklamerte under 
AquaNor sist sommer. Nå har 
imidlertid Lisbeth Berg-Hansen 
vedtatt å utsette kapasitetsøk-
ningen.

– Ikke forsvarlig

bøTEr: Selskaper der 
fiskeriminister Lisbeth Berg-
Hansen og fiskeridirektør 
Liv Holmefjord er medeiere 
risikerer milliongebyr fra 
staten, skriver Adressavisen 
i sin papirutgave. 

Foreslår 
referanse-
fjord
Norges Miljøvernforbund vil 
at Rombaksfjorden i Narvik 
kommune i framtiden skal 
være en uberørt «referanse-
fjord».

Leder i Norges Miljøvern-
forbund, Kurt Oddekalv, sier 
til FiskeribladetFiskaren at 
Norges Miljøvernforbund har 
foreslått Rombaksfjorden 
som «referansefjord» overfor 
Fiskeri- og kystdepartemen-
tet og Fiskeridirektoratet.

– Grunnen til å foreslå 
nettopp Rombaksfjorden er at 
denne fjorden stort sett er lite 
belastet og har sitt økosystem 
inntakt, sier Oddekalv.

Etter Miljøvernforbundets 
forslag skal det ikke kunne 
drives oppdrett i fjorden i 
framtiden. Men det skal fort-
satt være mulig å fiske med 
«normale redskap».

Norges Miljøvernforbund 
skriver dette om begrunnel-
sen for å gi Rombaksfjorden 
status som referanseområde 
under marinverneplanen:

«Vi håper på å kunne frede 
Rombaksfjorden fra Rom-
baksbrua til Rombaksbotn 
fra fiskeoppdrett og kommer-
sielt fiske. Tidligere i år ble 
det søkt om flere oppdretts-
konsesjoner i fjordsystemet. 
Dette kunne raskt ha ført til 
at området ble ødelagt...»

Konsesjoner redder 130 jobber
RÅSTOFFKONTROLL: Leines Seafood videreforedler cirka 8000 tonn laks rund vekt. Ved at søsterselskapet. Salmus Akva, får to konsesjoner, får selskapet kontroll over 25 prosent av råstoffet.
 FOTO: AGNAR BERG 

en videreforedlingsbedrift, sier 
Matthiasson.

Leines Seafood er Leirfjord 
kommunes største private ar-
beidsplass. Søsterselskapet, 
Salmus Akva har foreløpig 
ikke gjort noen investeringer 
i oppdrettsutsyr. Det vil først 
skje når klagbehandlingen er 
endelig.

Tysk partner
Men ifølge Matthiasson er må-
let å kunne sette ut smolt våren 
2010.

Moderselskapet til Leines 
Seafood og Salmus Akva er Sal-
mus. Salmus eies 50 prosent av 
Kristian Matthiasson og hans 
far Matthias Gardarsson. En 
tysk importør og videreforedler 
eier 50 prosent av Samlus.

Tyskerne er også kunden for 
Leines Seafoods produkter.

Drømmesituasjon
– I dag har vi en drømmesi-
tuasjon. Vi har én kunde og til 
denne kunden produserer vi 
hovedsaklig ett produkt: Fryste 
vakumpakkede laksefileter fer-
dig pakket og klar til bruk for 
forbukeren, sier Matthiasson.

Matthiasson sier videre at for 
de tyskere eierne er det avg-

gjøende at Leienes Seafood 
får kontroll over råvareleddet 
for å slippe å være avhengig 
av spottmarkedet og fare for 
dyrt råstoff.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

konsesjoner: Flere av lak-
sekonsesjonene som er tildelt 
i 2009-runden kan ikke tas i 
bruk før tidligst i april 2010 fordi 
Fiskeridirektoratet ikke greier 
å få behandlet klagesakene i 
forbindesle med 2009-runden 
før tidligst april 2010.I sommer 
fikk de «heldige» oppdretterne 
et foreløpig tilsagn om at de har 
fått konsesjon(ene). Men det er 
altså et foreløpig tilsagn. Alle 
investeringen de gjør i forbin-
delse med om at de får én eller 
flere konsesjoner er de selv 
økonomisk ansvarlig for hvis de 
«taper» konsesjonen(e) om en 
klager skulle få medhold.Det skal 
nemlig ikke tilføres noen «friske» 
konsesjoner inn i systemet: Får 
en klager medhold, mister altså 
en av dem som har fått midlerti-
dig tilsagn sin konsesjon.

Utsetter økning

– «når kjemien stemmer»

www.produs.as
Erik Ravnøy tlf. 909 17 666

www.ecolab.no

Det handler om trygghet!

Hygieneprodukter leveres av:

Produs - din totalleverandør  
av hygieneløsninger til  

akvakultur og fiskeflåte. 
Behjelpelig med renholdsplaner/ 
dokumentasjon etc. i samarbeid  

med Ecolab a/s.
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HAVBRUK Salg: Det danske Schouw-konsernet melder at det er gode muligheter for 
å selge konsernets eierandel i Sjøtroll Havbruk. Gjennom Schouws dattersel-
skap Biomar, eier konsernet 50,9 prosent av Sjøtroll Havbruk. (IntraFish).

Nå kommer rettsakene...
– Jeg ønsker 
å få skikkelig 
belyst hva 
Fiskeridirek-
toratet har 
gjort når det 
gjelder konse-
sjonsrunden 
2009. Derfor 
vurderer 
jeg å gå rettens veg med at 
Skotneslaks fi kk nei på kon-
sesjonssøknaden og klagen, 
sier Terje Øvreskottnes i 

Skotneslask i Lofoten. Fiskeri-
direktoratets regionkontor i 
Nordland tildelte ikke ny kon-
sesjon til Skottneslaks i fjor. 
Selskapet klaget til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen. Tirsdag 
denne uken ble det kjent at 
klagen tas ikke til følge.

– Jeg er skuffet over at vi 
ikke fi kk medhold i Bergen. 
Men blir det rettsak, så skal 
all saksbehandling fram i 
lyset, sier Øvreskottnes.

Det ble i fjor tildelt 65 nye 

lakse- og ørretkonsejoner mot 
et vederlag til staten.

Hovedkriteriene var at små 
selskaper og selskaper med 
planer om videreforedling 
skulle prioriteres.

Skottneslaks har kun én 
konsjon og har eget slakteri.

– Feilen jeg gjorde i søk-
naden var at jeg skrev at vi 
ville videreforedle når det var 
riktig å gjøre det ut fra forret-
ningsmessige hensyn. Jeg vi 
se dem som velger å viderefor-

edle nå med de høge laksepri-
sene vi har, sier Øvreskotnes. 
Videreforedlingsbedriften 
Isfjord Seafood i Trondheim 
søkte om to konsesjoner i 
fjor, men fi kk nei av Fiskeri-
direktoratets regionkontor 
i Trøndelag. Planen var at 
selskapet skulle drive med 
oppdrett i Roan kommune i 
Sør-Trøndelag. Fisken skulle 
så videreforedles. 

Selskapet klaget på vedtata-
ket. Men Fiskeridirektoratet i 

Bergen opprettholdt vedtaket 
til regionkontoret.

Administrerende direktør 
Lars Krogh i Isfjord Seafood 
mener at selskapet klart 
innfrir tildelingskriteriene. 

Krogh sier at selskapet nå 
vil vurdere om det skal ta 
saken til retten.

– Vi mener at et selskap 
som vi har «konkurrert» med 
om å få konsesjoner har gitt 
Fiskeridirektoratet usanne 
opplysninger, sier Krogh.

Terje 
Øvreskottnes

en «superfi nale» og vurdere på 
nytt mot de selskapene i Nord-
land som har fått midlertidig 
tilsagn om konsesjon.

– Det vil ta ett år siden en 
begynte å behandle konsesjons-
søknadene til alt er avklart. 
Synes ikke du at det er lang til 
i uvisshet?

– Jo for så vidt er det lang tid. 
Men samtidig vet jo oppdret-
terne hva de har av konsesjoner, 
sier Lisbeth Berg-Hansen.

Vil bli vurdert på nytt
Konsesjonsrunden 2009 er 

langt fra ferdig. Når den er 
det, en gang i juni, vil det være 
ett år siden saksbehandlingen 
startet.

Først var det fylkeskom-
munene som kom med råd til 
Fiskeridirektoratets region-
kontor over hvilke selskaper 
som burde prioriters.

Deretter valgte regionkonto-
rene ut selskaper. Selskapene 
fi kk midlertididig tilsagn med 
forbehold om at selskaper som 
fi kk nei anket vedtakene til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Denne uken fi kk selskapene 
som hadde klaget tilbakemel-
ding.

Konlusjonen er at to av 10 
klager i Hordland vil bli vur-
dert på nytt i en «superfi nale» 
med de selskapene som har fått 
midlertidigtilsagn,

Superfi nale
De to selskapene som kan vinne 
fram er Lingalaks og Melaks. 
Om disse «vinner» vil to andre 
selskaper som har fått mildeti-
dig tilsagn i Hordaland «miste» 
sine konsesjoner.

I Nordland er «klagerne» 
Bindalslaks, Norsk Havbruks-
senter og Kobbvåglaks med i 
en «superfi nale».

Det har vært spekulert i om 
det vil bli tildelt nye «friske» 
konsesjoner til klagerne for at 
det ikke skal bli mer bråk når 
noen mister konsesjoner de har 
fått midlertidig tilsagn om.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partentet sier at det vil ikke 
skje.

– De som har fått midlertidig 
tilsagn og «mister» konsesjo-
nene vil få igjen verdelaget 
pluss rente for vederlaget, sier 
Nerheim.

Har rangeringsliste
Seksjonssjef ved forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektoratet, 
Lise Kvinnsland, sier at region-
kontorene i Nordland og Horda-
land har gjort en rangereing av 
selskapene som har fått tilsagn 
og at denne listen vil bli brukt i 
den videre saksbehandling.

– Denne rangeringslisten vil 
bli overprøvd av oss. Det store 

spørsmålet er hvem på denne 
listen er klagerne bedre enn, 
sier Kvinnsland.

agnar.berg@fbfi .no
Telefon: 93 25 63 24

Klart for «Superfi nale»

Agnar Berg
Lillestrøm

– Grunnen til 
at det har tatt 
så lang tid er 
kapasitetspro-
blemer i Fiske-
ridirektoratet 
og at sakene 
har vært kom-
plekse. I tillegg 
har vi sett lan-
det under ett når vi har behand-
let klagene, sier Holmefjord.

Mange misfornøyde
– Hva synes du om å legge opp 
konsesjonstildelingen slik den 
ble gjort ved først å la fylkes-
kommunen få komme med 
råd til Fiskeridirketoratet om 
hvilke selskaper som burde få 
konsesjonene?

– Jeg tar bare til etterretning 
at det ble gjort på denne måten. 
Det var en politisk avgjørelse 
som vi måtte forholde oss til, 
sier Holmefjord. Mange opp-
drettselskaper som ikke nådde 
fram i klageprosessen er svært 
misfornøyde. Noen vil gå ret-
tens veg.

– Ja det må vi bare være for-
beredt på. Slik er jo systemet, 
sier fi skeridirektøren.

Prosessen varer ett år
Fiskeri- og kystminister Lis-
beth Berg-Hansen sier til Fis-
keribladetFiskaren at hun bare 
kan konstatere at hele proses-
sen med konsesjonstildelingen 
tar lang tid.

– Ut over det vil jeg ikke si så 
mye. I en av klagesakene er jeg 
jo innhabil, sier hun.

Det er selskapet Bindlaks i 
Nordland som hun er medeier i. 
Bindalslaks er at av selskapene 
Fiskeridirektoratet vil ta med i 

ETT ÅRS BEHANDLING: Konsesjonsrunden 2009 vil ha vart i ett år når klagesakene er ferdigbehandlet i juni. I kjølvannet ventes 
fl ere rettsaker. ILL.FOTO: AGNAR BERG

FAKTA: TILDELING 2009
I fjor ble det tildelt 65 lakse- og  �

ørretkonsesjoner. Fem av disse 
var økologiske konsesjoner. De 
andre var «bundet» opp mot 
fylker.

Derfor hadde fylkeskommunen  �

er rolle i å velge ut oppdrettssel-
skaper. Fylkeskommunens liste 
ble imidlertid overprøvd av Fiske-
ridirektoratets regionkontor.

Totalt kom det inn 288 søkna- �

der i 2009-runden. 41 av de som 
hadde fått avslag klaget vedta-
kene inn for Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

Tirsdag denne uken ble det  �

klart at to av klagerne i Horda-
land og tre i Nordland vil få vur-
dert sine søknader på nytt opp 
mot de som har fått midleridig 
tilsagn i en «superfi nale».

Fiskeridirektør Liv Hol-
mefjord er enig i at det 
har tatt for lang tid å be-
handle  klagene i konse-
sjonsrunden 2009.– Det 
har tatt lengre tid enn 
det vi hadde ønsket.

� KONSESJONER

Liv 
Holmefjord

Skjønner 
skuffelsen

Agnar Berg
Bodø

FAKTA: KONSESJONER
Det er tildelt til sammen 65  �

lakse- og ørretkonsesjoner i 
årets tildelingsrunde.

De «heldige» selskapene  �

har fått konsesjonene mot et 
vederlag med vilkår om at de kan 
miste konsesjonen hvis noen av 
selskapene som har klaget får 
medhold.

Tildelingsrunden 2009 har  �

skapt mye støy i blant lakse-
oppdretterne, blant annet fordi 
kriteriene er uklare.

Det har ført til at det ble brukt  �

mye skjønn når Fiskeridirekto-
ratets regionkontorer tildelte 
konsesjonene. 

Britt Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter frykter 
ikke at selskapet skal 
«miste» sin nye konsjon 
i klagebehandlingen, 
men hun forstår de som 
klager.

� KONSESJONER

Det er ikke  ”rart at de aller 
minste er skuffet
Britt Mosseng, Lofoten SjøprodukterIngen klare prosedyrer 

Agnar Berg
Bodø Kan omgjøre

INGEN PROSEDYRE: Det er ingen klar prosedyre for hvordan en skal gå fram hvis et selskap som har fått foreløpig tilsagn må «gi» konsesjo

Noen vil «miste» lakse-
konsesjonene de har fått 
et foreløpig tilsagn om 
- hvis klagene til de som 
ikke har fått fører fram. 
Hvordan «taperne» skal 
velges ut er uklart.

Jens Chris-
tian Holm

� KONSESJONSTILDELINGEN Usikkerhet rundt konsesjonsklager 

Janne 
Andersen

å utvikle virksomheten etter 
de opprinnelige planene. I 
lys av dette vurderer styret 
strukturelle løsninger for 
selskapet (integrasjon med 
andre selskap) og muligheter 
for refinansiering og reka-
pitalisering, skriver styret i 
torskeoppdrettsselskapet i 
rapporten for tredje kvartal. 

Selskapet opplyser ikke 
hvor mye penger det er 
snakk om å hente inn, eller 
hvilke selskap som kan være 
aktuelle i en strukturering. 
Bakgrunnen for endringene er 
likevel klar. Torskeoppdrett er 
langt fra å oppnå lønnsomhet. 

I tredje kvartal i år hadde 
selskapet inntekter på 6 mil-
lioner kroner, mens utgiftene 
langt oversteg 30 millioner 
kroner. Det ble slaktet ca. 410 
tonn rund vekt.  

Driftsresultat før verdijus-
tering av biomasse endte på 
-30,3 millioner kroner, mens 
resultat før skatt ble -31,7 
millioner kroner. Samlet på de 
tre første kvartalene i år har 
selskapet et driftsresultat før 
verdijustering av biomasse 
på -81,7 millioner kroner, og 
et resultat før skatt på -86,1 
millioner kroner. 

INNTEKTER
Q3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 08
6,0 5,9 13,9 10,4

DRIFTSRESULTAT 
før verdijustering av biomasse
Q3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 08
-30,3 -7,2 -81,7 -26,3

RESULTAT 
før skatt
Q3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 08
-31,7 -6,5 -86,1 -25,9

Stor prisvekst
PRIS: Lakseprisen økte med 
over 3 kroner i uke 44, etter 
en lengre periode med fal-
lende priser.

Det kommer frem i den 
siste prisoppdateringen fra 
Fish Pool. Mindre slaktepress 
i Norge kombinert med økt 
etterspørsel i EU-markedet 
resulterte i prisoppgangen. 

En oversikt fra NOS Clearing 
utarbeidet for Fish Pool viser 
at snittprisen i uke 44 endte 
på 27,15 kroner per kilo for alle 
størrelser. Det var en oppgang 
på hele 3,41 kroner per kilo i 
forhold til uke 43. 

FiskeribladetFiskaren 4.november 2009

T

Mer markedsføring

TERJE E. MARTINUSSEN, EFF

� UT I MARKEDET

for «taperne»
jonen fra seg.  FOTO: EFF

Unødvendig støy

FIKK NEI – STENGER F

Agnar BergBodø

Laks og hvitfiskkobling

Lovet ikke for myeEtter 111 års drift truer sjømatselskapet A. Øv-reskottnes på Vestvågøy med å legge ned sitt hvitfiskmottak - hvis ikke datterselskapet får laksekonsesjonen sel-skapet har søkt om.

�KONSESJONER

Terje Øverskottnes

Vi kan ikke fortset- ”te å subsidiere hvitfisk-anlegget med laksepen-ger når vi har bare én laksekonsesjonTerje Øvreskottnes, daglig leder i Skottneslaks

FiskeribladetFiskaren 28.8.

FISKEMOTTAK

KONSESJONER: Terje Øverskottnes i selskapet A. Øvreskottnes i Lofoten fikk ikke laksekonsesjonen han søkte om. Nå kan han komme til å stenge hvitfiskmotta-ket sitt - fordi han ikke kan subsidiere dette ved hjelp av «laksepenger»  fra blant an-net framtidig bearbeiding.ILL.FOTO: AGNAR BERG

HAVBRUK y– ET NM I SØKNADS-SKRIVINGFAKTA: KONSESJONSKRIGDaglig leder Leif Rune Pedersen i oppdretts-grupperingen Salmon Group, sier at årets konsesjonsrunde ble et norgesmesterskap i søknadskriving.�KONSESJON Kritikk mot tildelingsprosessen

– Oppdretterne lyver

FiskeribladetFiskaren 27.07.09

HAVBRUK gLAKSEKRIGTildelingen av nye oppdrettskonsesjoner i Nordland skaper store bølger. Fylkets egne kriterier fører til stor frustrasjon blant en rekke næringsaktører i � KONSESJONER Det er med undring  ”vi ser at en i Nordland lager egne tildelingskri-terier

mer energi, mindre utslipp

FISKEBÅTREDERE

FiskeribladetFiskaren 26.06.09

Også de små vil foredleVidereforedling av laks er ikke bare en trend hos de store selskapene. Etterspørselen etter laksefileter i USA-marke-det gjør videreforedling interessant også for de små.

� FOREDLING

Ordet «bearbei- ”ding» er på mange måter oppbrukt

FiskeribladetFiskaren 21.08.09

XVestvågøy

FINLANDNORWAYSWEDEN

Forskriften

Reagerer på forskjellsbehand

Agnar BergBodø

Satser på kysten

Har samarbeidet

Nytt lakseprodukt

Daglig leder Lars Krogh i videreforedlingsbe-driften  Isfjord Seafood i Trondheim reagerer på Fiskeridirektoratets regionsvise forskjells-behandling i årets konsesjonsrunde.

� KONSESJONER Omstridt tildeling av nye laksekonsesjoner
Vi søkte om to kon- ”sesjoner fordi vi hadde behov for råstoffLars Krogh

FiskeribladetFiskaren 2.10.

utvidelse av automatiserings-systemet, samt leveranse av et nytt 2-linjers pakkeri for pakking av fiskefôr i Portabulk storsekk. Leveranseprosjektet 

ørkonsern som er notert på Oslo Børs. Selskapet leverer systemløsninger, teknologiske produkter og prosjekter innen miljø og industri. 

BØRS: Handelsvolumet pas-serte 60.000 tonn den 1.ok-tober. Det er 20 prosent opp på fjorårets første ni måneder. Og nesten like mye som i hele 2008. I hele fjor var laksebør-sen Fish Pools handelsvolum 

et bestemt tidspunkt i nær eller fjern framtid. Slik vet selger og kjøper framtidsprisen. Dersom lakseprisen i virkeligheten i markedet blir lavere eller høyere, betaler motparten dif-feransen. Antallet handelsmed-

Nye FishPool rekorder

PD: Mattilsynet har vedtatt at den PD-smittede fisken i Midt-Troms må destureres innen 23.10. I slutten av august ble det bekreftet utbrudd av PD på en lokalitet på Senja i Troms. Lokaliteten er en samdrifts-lokalitet for selskapene Nord-Senja Fiskeoppdrett, Wilsgård Fiskeoppdrett og Nor Seafood. 

Selskapene har ønsket å drive frem fisken til slakteklar størrelse, og har blant annet lagt vekt på at det er langt til nærmeste anlegg.Men Mattilsynet ønsker ikke å la selskapene oppdrette fisken videre. Selskapene er bedt om å legge frem en plan for hvordan de vil håndtere dette.

Skal destrueres

LAKS: – Utviklingen i valuta vil trolig bli avgjørende for utvik-lingen av lakseeksporten fram mot jul. Det sier daglig leder Jan Egil Ytrearne hos Seaborn til Intrafish. Han har ikke tro på at den gode etterspørselen etter norsk laks skal endre seg så mye framover. Til det er det for mange positive faktorer. Det går mye laks tilUSA, og proble-mene til Chile vil første slå ut for fullt på eksporten til neste år, ifølge Ytrearne.

Valuta avgjørende TORSKEOPPDRETT: Styret i  det Flora-baserte torskeopp-drettsselskapet Nærøysund AS har begjært seg konkurs etter 20 års drit. Årsaken er tap på 50 mil-lioner kroner, som et resultat av sykdomsutbrudd på fisken, på grunn av bakterien francisella. Dette er en fryktet og dødelig bakterie, som det ikke finnes vaksine mot. Selskapet mener de fikk den fra yngel levert av Havforskningsinstiuttet.

Begjært konkurs

PRIS: Lofotprodukt er én av tre nominerte bedrifter til ny norsk designpris. Lofotpro-dukt har økt salget med 300 prosent og blitt en riksdek-kende fiskematprodusent. Prisen skal deles ut 15.10.

EKSPORT: Hittil i år er det eksportert sjømat fra Norge til en verdi av 30,6 milliarder kroner. Det er 4,7 milliarder kroner over samme pe-riode i fjor og en vekst på 18 prosent viser ferske tall fra Eksportutvalget for fisk. 

dling
FAKTA: KONSESJONERI år har det blitt tildelt 65 nye  �lakse- og ørretkonsesjoner. Konsesjonene er nå tildelt  �regionsvis, men flere som ikke fikk konsesjoner er misfornøyde og har anket.Regionkontorene til Fiskeri- �direktoratet holder nå på med å behandle ankesakene.Det er Fiskeridirektoratet  �sentralt i Bergen som er ankeinn-stans og som til slutt får klagene fra regionkontorene.

Skal begynne  
med oppdrett

Ikke generell  
sjekkeadgang

Mange argumenter 

FiskeribladetFiskaren 9.11.09

Grunnen til at det  ”har tatt så lang tid er 
at kapasitetsproblemer 
i Fiskeridirektoratet 
og at sakene har vært 
komplekse
Liv Holmefjord, fi skeridirektør 

12 fredag 7. mai 2010 FISKERIBLADETFISKAREN



 Side 46
Skuprapport 2011

skuffelse i NordlaNd

Agnar Berg
Bodø

L a k s e o p p -
drettsselska-
pet Lofoten 
Sjøprodukter 
mottok i be-
gynnelsen av 
denne uken fra 
Fiskeridirekto-
ratet i Bergen 
et forhåndsvar-
sel om tilbaketrekking av den 
konsesjonen selskapet har fått 
et midlertidig tilsagn om.

Skuffende
– Det var skuffende og over-
raskende fordi vi trodde at vi 

var blant de best kvalifiserte 
søkerne. 

Vi er et lite oppdrettselskap 
og vi satser på viderefored-
ling. 

Dermed oppfyller vi de to 
hovedkriteriene for konsesjons-
runden 2009, sier Mosseng,

Familieselskapet Lofoten Sjø-
dukter holder til i Mortsund 
på Vestvågøy. Selskapet har to 
konsesjoner og eget lakseslak-
teri.

Lofoten Sjøprodukter var 
inne i varmen en stund i kon-
sesjonsrunden 2009, men har 
nå altså falt ut.

Da Nordland fylkeskom-
mune prioriterte de 15 konse-
sjonenene som var øremerket 
Nordland, kom ikke Lofoten 
Sjøprodukter med.

Men da Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland over-
prøve fylkeskommunens liste, 
kom selskapet med.

Tøff klagerunde
Det varte frem til forhåndsvars-
let til Fiskeridirektoratet nådde 
Mortsund.

Etter en tøff klagerunden vil 
Fiskeridirktoratet i Bergen gi 
en av klagerne 2009-konsesjo-
nen som Lofoten Sjøprodukter 
hadde. 

Den andre skal «tas» fra Gil-
deskål Forskningsstasjon.

I forhåndsvarslet fra Fiske-
ridirektoratet står det:

Godkjent for bearbeiding
«Fiskeridirektoratet vurderer 
Lofoten Sjøprodukter AS og 
Gildeskål Forskningsstasjon 
AS sine søknader for å være 
de to søknadene som oppfyl-
ler tildelingskriteriene dårligst 
blant de som har fått tilsagn i 
fylke.»

Fiskeridirektoratet mener at 
Lofoten Sjøprodukter ikke har 
sannsynligggjort at selskapet 
har seriøse planer om å gå i 
gang med videreforedling.

Fiskeridirektoratet skriver i 
forhåndsvarslet at:  

«Det har ikke blitt lagt ved 
dokumentasjon fra Seafood 
Invest AS eller Lofoten Sjøpro-
dukter AS som dokumenterer 
fasiliteter for filetering, utstyr 
til filetering, utstyr til filetlinjen 
eller kontrakter og kjøpsavta-
ler for slik utstyr innen søk-
nadsfristen.»

– Vi skjærer filet på anleg-
get vårt. At Fiskeridirektoratet 
hevder at vi ikke har dokumen-
tert dette med videreforedling, 
kan jeg ikke skjønne. 

Vi er jo godkjent av Mattil-
synet for videreforedling og vi 
skrev i søknaden at vi ha lagt til 
rette for videreforedling. 

Jeg føler det nesten slik at 

det blir konstruert argumen-
ter for å få et annet resultat av 
konsesjonsrunden 2009, sier 
Mosseng.

Fra liten til stor
Det er selskapene Bindalslaks 
og Kobbvåglaks på Helgeland 
som Fiskeridirektoratet me-
ner møter tildelingskriteriene 
bedre.

Bindalslaks er et heleid 
datterselskap til Sinkaberg-
Hansen i Nord-Trøndelag. Bin-
dalslaks har fire konsesjoner. 
Sinkaberg-Hansen har åtte. 

Fisken fra Bindalslaks slak-
tes og videreforedlet i dag ved 
Sinkaberg-Hansens anlegg like 
ved Rørvik.

– Jeg skal være forsiktig med 
å si noe stygt om andre selska-
per, men jeg synes det er urett-
ferdig at Fiskeridirktoratet tar 
fra oss som er et lite selskap og 
som skal ha bearbeiding her på 
stedet og «gir» konsesjon til et 
stort selskap som slakter og 
bearbeider fisken sin i et annet 
fylke, sier Mosseng.

Vil klage 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål Forskningsstasjon har 
tre uker på seg til å gi tilsvar 
på forhåndsvarslet til Fiskeri-
direktoratet.

– Vi blir selvfølgelig å klage 

på forhåndsvarslet, sier Mos-
seng.

I tildelingsforskriften for 
konsesjonsrunden 2009 står 
det dette om hvem som skal 
prioriteres:

«Ved prioritering av søknader 
skal det leggjast vekt på:

a) Om søkjar er ein mindre 
aktør i næringa

b) Om søkjar vil leggje til 
rette for auka bearbeiding med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistrikta i Noreg»

Ekspedisjonssjef i Fiskeri- og 
kystdepartementet, Magnor 
Nerheim, sier at det er bearbei-
ding av fisken som er poenget. 
Det spiller ingen rolle hvor det 
skjer. – Oppdrett i et fylke og 
bearbeiding i et annet er like 
godt som om begge deler skjer i 
samme fylke, sier Nerheim.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

– Det er overraskende 
og skuffende at Fiske-
ridirektoratet ønsker å 
ta fra oss konsesjonen 
som vi har fått tilsagn 
om, sier Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Men selskapet gir ikke 
opp kampen.

z konsesjoner

Roger 
Mosseng

– Det var skuf- ”fende og overraskende 
fordi vi trodde at vi var 
blant de best kvalifi-
serte søkerne
Roger Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter

14 HAVBRUK fredag 14. mai 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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Knalltall
for Lerøy
Lerøy Seafood Group kon-
sernet hadde i første kvartal 
i år en omsetning på 1.873 
millioner kroner som er en 
oppgang fra 1.522 millioner 
kroner i samme periode i 
2009. – Styret er fornøyd med 
konsernets driftsutvikling og 
tilfreds med periodens resul-
tat som til nå er ett av de beste 
i konsernets historie, skriver 
selskapet i presentasjonen 
som ble lagt frem onsdag.  
Konsernets driftsresultat før 
verdijustering av biomasse 
ble i første kvartal 2010 på 
255,1 millioner kroner mot 
tilsvarende 141,9 millioner 
kroner i første kvartal år 
2009, skriver IntraFish.

Imponert
– Lerøy Seafood Group er 
imponert over det sterke 
laksemarkedet, og mener 
at det også ser lyst ut i tiden 
fremover.Det sa selskapets 
konsernsjef Henning Belte-
stad under selskapets kvar-
talspresentasjon onsdag.

– Jeg er mektig imponert 
over den styrken det er i mar-
kedet. Volumene holder seg 
høye og prisene er sterke, sa 
han til TDN Finans.

- Veksten kommer som følge 
av høyere prisoppnåelse for 
konsernets hovedprodukter, 
atlantisk laks og ørret, samt 
en svært god utvikling for 
virksomhetsområdet salg og 
distribusjon. Konsernets pris-
oppnåelse for laks og ørret vil 
med bakgrunn i dets lang-
siktige industrielle markeds-
strategi naturlig nok avvike 
fra priser i spot-markedet. 
Realiserte kontraktspriser 
har vært lavere enn gjeldende 
spotpriser i dette kvartalet, 
forteller selskapet. 

Gode kontrakter
Kontraktsandel på 35-40 %  
Konsernets kontraktsandel 
var ved inngangen til år 2010 
høyere enn på samme tids-
punkt i fjor, og vil gjennom 
året variere mellom 35 % 
og 40 %. Konsernet forven-
ter god prisoppnåelse også 
fremover. 

- Resultatet i første kvar-
tal er som forventet negativt 
påvirket av sesongmessig 
lave volumer. I tillegg har 
oppdrettselskapet Lerøy Vest 
AS fortsatt høye produksjons-
kostnader i kvartalet sam-
menlignet med øvrige deler 
av konsernet. Økte volumer 
sammenholdt med bedret 
produksjon gjør at styret 
forventer fallende produk-
sjonskostnader for konsernet 
i år sammenlignet med i fjor.  
Det tilknyttede selskapet Nor-
skott Havbruk (har som følge 
av gode markedsforhold, be-
dret biologi og høye volumer 
i første kvartal, også vist en 
svært god resultatutvikling. 
Inntekt fra tilknyttede sel-
skaper har derfor økt fra 
11,5 millioner kroner i første 
kvartal i 2009 til 26,2 mil-
lioner kroner i år.

baj@intrafish.com
Telefon: 75 54 49 09

skuffelse i NordlaNd

SKUFFET: Familieselskapet 
Lofoten Sjøprodukter ligger 
an til å «miste» sin konse-
sjon i tildelingsrunden 2009. 
Roger og Britt Mosseng er 
skuffet.  FOTO: AGNAR BERG

HAVBRUK Salg: Det danske Schouw-konsernet melder at det er gode muligheter for 
å selge konsernets eierandel i Sjøtroll Havbruk. Gjennom Schouws dattersel-
skap Biomar, eier konsernet 50,9 prosent av Sjøtroll Havbruk. (IntraFish).

Nå kommer rettsakene...
– Jeg ønsker 
å få skikkelig 
belyst hva 
Fiskeridirek-
toratet har 
gjort når det 
gjelder konse-
sjonsrunden 
2009. Derfor 
vurderer 
jeg å gå rettens veg med at 
Skotneslaks fi kk nei på kon-
sesjonssøknaden og klagen, 
sier Terje Øvreskottnes i 

Skotneslask i Lofoten. Fiskeri-
direktoratets regionkontor i 
Nordland tildelte ikke ny kon-
sesjon til Skottneslaks i fjor. 
Selskapet klaget til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen. Tirsdag 
denne uken ble det kjent at 
klagen tas ikke til følge.

– Jeg er skuffet over at vi 
ikke fi kk medhold i Bergen. 
Men blir det rettsak, så skal 
all saksbehandling fram i 
lyset, sier Øvreskottnes.

Det ble i fjor tildelt 65 nye 

lakse- og ørretkonsejoner mot 
et vederlag til staten.

Hovedkriteriene var at små 
selskaper og selskaper med 
planer om videreforedling 
skulle prioriteres.

Skottneslaks har kun én 
konsjon og har eget slakteri.

– Feilen jeg gjorde i søk-
naden var at jeg skrev at vi 
ville videreforedle når det var 
riktig å gjøre det ut fra forret-
ningsmessige hensyn. Jeg vi 
se dem som velger å viderefor-

edle nå med de høge laksepri-
sene vi har, sier Øvreskotnes. 
Videreforedlingsbedriften 
Isfjord Seafood i Trondheim 
søkte om to konsesjoner i 
fjor, men fi kk nei av Fiskeri-
direktoratets regionkontor 
i Trøndelag. Planen var at 
selskapet skulle drive med 
oppdrett i Roan kommune i 
Sør-Trøndelag. Fisken skulle 
så videreforedles. 

Selskapet klaget på vedtata-
ket. Men Fiskeridirektoratet i 

Bergen opprettholdt vedtaket 
til regionkontoret.

Administrerende direktør 
Lars Krogh i Isfjord Seafood 
mener at selskapet klart 
innfrir tildelingskriteriene. 

Krogh sier at selskapet nå 
vil vurdere om det skal ta 
saken til retten.

– Vi mener at et selskap 
som vi har «konkurrert» med 
om å få konsesjoner har gitt 
Fiskeridirektoratet usanne 
opplysninger, sier Krogh.

Terje 
Øvreskottnes

en «superfi nale» og vurdere på 
nytt mot de selskapene i Nord-
land som har fått midlertidig 
tilsagn om konsesjon.

– Det vil ta ett år siden en 
begynte å behandle konsesjons-
søknadene til alt er avklart. 
Synes ikke du at det er lang til 
i uvisshet?

– Jo for så vidt er det lang tid. 
Men samtidig vet jo oppdret-
terne hva de har av konsesjoner, 
sier Lisbeth Berg-Hansen.

Vil bli vurdert på nytt
Konsesjonsrunden 2009 er 

langt fra ferdig. Når den er 
det, en gang i juni, vil det være 
ett år siden saksbehandlingen 
startet.

Først var det fylkeskom-
munene som kom med råd til 
Fiskeridirektoratets region-
kontor over hvilke selskaper 
som burde prioriters.

Deretter valgte regionkonto-
rene ut selskaper. Selskapene 
fi kk midlertididig tilsagn med 
forbehold om at selskaper som 
fi kk nei anket vedtakene til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Denne uken fi kk selskapene 
som hadde klaget tilbakemel-
ding.

Konlusjonen er at to av 10 
klager i Hordland vil bli vur-
dert på nytt i en «superfi nale» 
med de selskapene som har fått 
midlertidigtilsagn,

Superfi nale
De to selskapene som kan vinne 
fram er Lingalaks og Melaks. 
Om disse «vinner» vil to andre 
selskaper som har fått mildeti-
dig tilsagn i Hordaland «miste» 
sine konsesjoner.

I Nordland er «klagerne» 
Bindalslaks, Norsk Havbruks-
senter og Kobbvåglaks med i 
en «superfi nale».

Det har vært spekulert i om 
det vil bli tildelt nye «friske» 
konsesjoner til klagerne for at 
det ikke skal bli mer bråk når 
noen mister konsesjoner de har 
fått midlertidig tilsagn om.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partentet sier at det vil ikke 
skje.

– De som har fått midlertidig 
tilsagn og «mister» konsesjo-
nene vil få igjen verdelaget 
pluss rente for vederlaget, sier 
Nerheim.

Har rangeringsliste
Seksjonssjef ved forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektoratet, 
Lise Kvinnsland, sier at region-
kontorene i Nordland og Horda-
land har gjort en rangereing av 
selskapene som har fått tilsagn 
og at denne listen vil bli brukt i 
den videre saksbehandling.

– Denne rangeringslisten vil 
bli overprøvd av oss. Det store 

spørsmålet er hvem på denne 
listen er klagerne bedre enn, 
sier Kvinnsland.

agnar.berg@fbfi .no
Telefon: 93 25 63 24

Klart for «Superfi nale»

Agnar Berg
Lillestrøm

– Grunnen til 
at det har tatt 
så lang tid er 
kapasitetspro-
blemer i Fiske-
ridirektoratet 
og at sakene 
har vært kom-
plekse. I tillegg 
har vi sett lan-
det under ett når vi har behand-
let klagene, sier Holmefjord.

Mange misfornøyde
– Hva synes du om å legge opp 
konsesjonstildelingen slik den 
ble gjort ved først å la fylkes-
kommunen få komme med 
råd til Fiskeridirketoratet om 
hvilke selskaper som burde få 
konsesjonene?

– Jeg tar bare til etterretning 
at det ble gjort på denne måten. 
Det var en politisk avgjørelse 
som vi måtte forholde oss til, 
sier Holmefjord. Mange opp-
drettselskaper som ikke nådde 
fram i klageprosessen er svært 
misfornøyde. Noen vil gå ret-
tens veg.

– Ja det må vi bare være for-
beredt på. Slik er jo systemet, 
sier fi skeridirektøren.

Prosessen varer ett år
Fiskeri- og kystminister Lis-
beth Berg-Hansen sier til Fis-
keribladetFiskaren at hun bare 
kan konstatere at hele proses-
sen med konsesjonstildelingen 
tar lang tid.

– Ut over det vil jeg ikke si så 
mye. I en av klagesakene er jeg 
jo innhabil, sier hun.

Det er selskapet Bindlaks i 
Nordland som hun er medeier i. 
Bindalslaks er at av selskapene 
Fiskeridirektoratet vil ta med i 

ETT ÅRS BEHANDLING: Konsesjonsrunden 2009 vil ha vart i ett år når klagesakene er ferdigbehandlet i juni. I kjølvannet ventes 
fl ere rettsaker. ILL.FOTO: AGNAR BERG

FAKTA: TILDELING 2009
I fjor ble det tildelt 65 lakse- og  �

ørretkonsesjoner. Fem av disse 
var økologiske konsesjoner. De 
andre var «bundet» opp mot 
fylker.

Derfor hadde fylkeskommunen  �

er rolle i å velge ut oppdrettssel-
skaper. Fylkeskommunens liste 
ble imidlertid overprøvd av Fiske-
ridirektoratets regionkontor.

Totalt kom det inn 288 søkna- �

der i 2009-runden. 41 av de som 
hadde fått avslag klaget vedta-
kene inn for Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

Tirsdag denne uken ble det  �

klart at to av klagerne i Horda-
land og tre i Nordland vil få vur-
dert sine søknader på nytt opp 
mot de som har fått midleridig 
tilsagn i en «superfi nale».

Fiskeridirektør Liv Hol-
mefjord er enig i at det 
har tatt for lang tid å be-
handle  klagene i konse-
sjonsrunden 2009.– Det 
har tatt lengre tid enn 
det vi hadde ønsket.

� KONSESJONER

Liv 
Holmefjord

Skjønner 
skuffelsen

Agnar Berg
Bodø

FAKTA: KONSESJONER
Det er tildelt til sammen 65  �

lakse- og ørretkonsesjoner i 
årets tildelingsrunde.

De «heldige» selskapene  �

har fått konsesjonene mot et 
vederlag med vilkår om at de kan 
miste konsesjonen hvis noen av 
selskapene som har klaget får 
medhold.

Tildelingsrunden 2009 har  �

skapt mye støy i blant lakse-
oppdretterne, blant annet fordi 
kriteriene er uklare.

Det har ført til at det ble brukt  �

mye skjønn når Fiskeridirekto-
ratets regionkontorer tildelte 
konsesjonene. 

Britt Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter frykter 
ikke at selskapet skal 
«miste» sin nye konsjon 
i klagebehandlingen, 
men hun forstår de som 
klager.

� KONSESJONER

Det er ikke  ”rart at de aller 
minste er skuffet
Britt Mosseng, Lofoten SjøprodukterIngen klare prosedyrer 

Agnar BergBodø Kan omgjøre

INGEN PROSEDYRE: Det er ingen klar prosedyre for hvordan en skal gå fram hvis et selskap som har fått foreløpig tilsagn må «gi» konsesjo

Noen vil «miste» lakse-konsesjonene de har fått et foreløpig tilsagn om - hvis klagene til de som ikke har fått fører fram. Hvordan «taperne» skal velges ut er uklart. Jens Chris-tian Holm

� KONSESJONSTILDELINGEN Usikkerhet rundt konsesjonsklager 

Janne Andersen

å utvikle virksomheten etter de opprinnelige planene. I lys av dette vurderer styret strukturelle løsninger for selskapet (integrasjon med andre selskap) og muligheter for refinansiering og reka-pitalisering, skriver styret i torskeoppdrettsselskapet i rapporten for tredje kvartal. Selskapet opplyser ikke hvor mye penger det er snakk om å hente inn, eller hvilke selskap som kan være aktuelle i en strukturering. Bakgrunnen for endringene er likevel klar. Torskeoppdrett er langt fra å oppnå lønnsomhet. I tredje kvartal i år hadde selskapet inntekter på 6 mil-lioner kroner, mens utgiftene langt oversteg 30 millioner kroner. Det ble slaktet ca. 410 tonn rund vekt.  Driftsresultat før verdijus-tering av biomasse endte på -30,3 millioner kroner, mens resultat før skatt ble -31,7 millioner kroner. Samlet på de tre første kvartalene i år har selskapet et driftsresultat før verdijustering av biomasse på -81,7 millioner kroner, og et resultat før skatt på -86,1 millioner kroner. 

INNTEKTERQ3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 086,0 5,9 13,9 10,4

DRIFTSRESULTAT før verdijustering av biomasseQ3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 08-30,3 -7,2 -81,7 -26,3

RESULTAT før skattQ3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 08-31,7 -6,5 -86,1 -25,9

Stor prisvekstPRIS: Lakseprisen økte med over 3 kroner i uke 44, etter en lengre periode med fal-lende priser.Det kommer frem i den siste prisoppdateringen fra Fish Pool. Mindre slaktepress i Norge kombinert med økt etterspørsel i EU-markedet resulterte i prisoppgangen. En oversikt fra NOS Clearing utarbeidet for Fish Pool viser at snittprisen i uke 44 endte på 27,15 kroner per kilo for alle størrelser. Det var en oppgang på hele 3,41 kroner per kilo i forhold til uke 43. 
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Mer markedsføring

TERJE E. MARTINUSSEN, EFF

� UT I MARKEDET

for «taperne»
jonen fra seg.  FOTO: EFF

Unødvendig støy

FIKK NEI – STENGER FEtter 111 års drift truer sjømatselskapet A. Øv-reskottnes på Vestvågøy med å legge ned sitt hvitfiskmottak - hvis ikke datterselskapet får laksekonsesjonen sel-skapet har søkt om.�KONSESJONER Vi kan ikke fortset- ”te å subsidiere hvitfisk-anlegget med laksepen-ger når vi har bare én laksekonsesjon

FiskeribladetFiskaren 28.8.

FISKEMOTTAK– ET NM I SØKNADS-SKRIVING LAKSEKRIG Også de små vil foredle

Vestvågøy

Reagerer på forskjellsbehandDaglig leder Lars Krogh i videreforedlingsbe-driften  Isfjord Seafood i Trondheim reagerer på Fiskeridirektoratets regionsvise forskjells-behandling i årets konsesjonsrunde.� KONSESJONER Omstridt tildeling av nye laksekonsesjoner Vi søkte om to kon- ”sesjoner fordi vi hadde behov for råstoff

FiskeribladetFiskaren 2.10.

Nye FishPool rekorder

Skal destrueres

Valuta avgjørende Begjært konkursdlingFAKTA: KONSESJONER

Skal begynne  med oppdrett

Ikke generell  sjekkeadgang

Mange argumenter 

FiskeribladetFiskaren 9.11.09

Grunnen til at det  ”har tatt så lang tid er 
at kapasitetsproblemer 
i Fiskeridirektoratet 
og at sakene har vært 
komplekse
Liv Holmefjord, fi skeridirektør 
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HAVBRUK Lus: Forskningsrådet har bevilget til sammen 40 millioner kroner til fire nye 

lakselusprosjekter som settes i gang i 2010. Det innebærer en betydelig økt 
innsats mot lakselus de neste 3-4 årene.

Kan sikre
bedre
priser
Analytikerne Klaus Hatle-
brekke og Aslak Berge er 
uenige om utsettelsen av 
MTB-økningen vil hemme 
veksten i norsk laksenæring 
eller ikke, skriver TDN Fi-
nans.

Hemmer ikke
Analytiker Klaus Hatle-
brekke i DnB Nor Markets 
mener at utsettelsen av 
MTB-økningen trolig ikke 
vil hemme veksten noe sær-
lig, og viser til at utsett av 
smolt uansett ikke skjer om 
vinteren. Analytiker Aslak 
Berge i First Securities er 
ikke helt enig, og viser til at 
den manglende økningen i 
MTB kan begrense tilvek-
sten på fisk som allerede er 
i sjøen.

– Gitt den eskalerende lus-
situasjonen, kan det være 
fornuftig å avvente ytterli-
gere MTB-økning. Dette vil 
innebære en redusert pro-
duksjonsvekst og styrkede 
prisutsikter for laks, sier 
Berge til TDN-Finans.

Dempet kurs
Hatlebrekke og Berge me-
ner at økningen i lakselus 
har dempet kursutviklingen 
blant oppdrettselskapene.

– Det er klart at folk blir litt 
bekymret når antall lakselus 
gikk fra 550 millioner ved 
inngangen av oktober til 800 
millioner lakselus i novem-
ber, sier Hatlebrekke. 

–Investorene har en litt 
vent- og se holdning. Støy 
rundt lakselus og ubalan-
sert mediedekning kan ha 
dempet kursutviklingen, sier 
Berge til TDN Finans. 

Han tror media blander 
sammen lakselus og en 
skjult politisk agenda, og at 
det at Norges nest største 
oppdrettskonsern, Lerøy 
Seafood Group, ikke sliter 
med lus, er blitt helt borte 
i media.

– Denne støyen demper 
investorenes interesse for 
lakseaksjene. Når de leser 
i avisen at ”Norge kan bli et 
nytt Chile”, noe som er en 
hårreisende påstand, så blir 
nok sikkert en del usikre, 
sier analytikeren.

Alvorlig situasjon
Han viser til at lusproblema-
tikken drar opp produksjons-
kostnadene og kan svekke 
immunforsvaret på laksen, 
og at det er en alvorlig situa-
sjon, men avviser at Norge 
kan bli «et nytt Chile».

Normalt faller antall lak-
selus om vinteren med lavere 
temperaturer. Hatlebrekke 
tror ikke at lus blir en stor 
utfordring og regner med 
at næringen klarer å hånd-
tere dette på en god måte i 
vinter.

Konsesjoner redder 130 jobber

Agnar Berg
Bodø

Det sier medeier og daglig le-
der i Leines Seafood, Kristian 
Matthiasson. – I ettertid kan 
jeg si at vi hadde lagt inn årene 
om vi ikke hadde fått konse-
sjonene. Men jeg tror nok at vi 
hadde stått på videre hvis det 
hadde vært en realitet. Det er 
svært viktig for vår evne til å 
overleve som videreforedler at 
vi få kontroll over det råstoffet 
vi bruker, sier han.

Ønsker råstoffkontroll
Leines Seafood holder til i Leir-
fjord kommune på Helgeland. 
Videreforedlingsbedriften har 
i dag 130 ansatte. Selskapet har 

ingen lakseoppdrett selv eller 
eierinteresser i noe lakseopp-
drettsselskap.

Nå er imidlertid selskapet 
inne i lakseoppdrett gjennom 
Salmus Akva, som har nøyaktig 
de samme eierne som Leines 
Seafood.

Salmus Akva ble dannet for 
at Leines Seafood skulle få en 
fot innefor lakseoppdrett og 
dermed kontroll over en del 
av råstoffet til lakseviderefor-
edlingen.

Salmus Akva søkte i årets 
konsesjonsrunde om tre lakse-
konsesjoner, men fikk to. Det vil 
si som de andre selskapenete 
som har fått konsesjoner, er det 
et foreløpig tilsagn siden flere 
oppdrettsselskaper i Nordland 
som ikke har fått har klaget på 
Fiskeridirektoratets regionkon-
tor i Nordlands nei-vedtak.

To lakseleverandører
Alle andre selskap i Nordland 
som har fått foreløpig tilsagn, 
har kun fått én konsesjon hver. 
Det er også spesielt at et vide-
reforedlingsselskap, som ikke 
har noen egen oppdrettsvirk-
somhet har fått. Det mener flere 
er å gå på siden tildelingskri-
teriene.

– Jeg har sett klagene til de 
andre. Jeg merker meg at nett-
opp vi får trykket. Mitt inntrykk 
er «Per» ikke klager på at hans 
nabo «Pål» fikk og ikke han, 
men at det er vi, videreforede-
lingsbedriften, som fikk, sier 
Matthiasson.

Leines Seafood kjøper i dag 
laksen selskapet videreforedler 
hovedsaklig fra Nova Sea sitt 
slakteri på Lovund eller fra 
Marine Harvest sitt slakteri 
på Herøy på Helgland. Laksen 
kjøpes både på langsiktige 
kontrakter og i spottmarkedet. 
Noe laks kjøpes også fra andre 
selskaper i spottmarkedet.

Bedre
Leines Seafood viderefordeler 
cirka 8000 tonn laks rund vekt 
i året. De to konsesjonene til 
søsterselskapet vil gi selskapet 
anledning til å få dekt 25 pro-
sent av råstoffbehovet.

– Andre selskapet har sagt 
i sine konsesjonssøknader at 
hvis de får nye konsesjoner 
så skal det og det skje når det 
gjelder videreforedling. Vi kan 
allerede vise til en betydelig 
videreforedling, så jeg ser det 
som helt naturlig at vi fikk 
konsesjoner. Målet vårt er å 

få flere slik at vi har kontroll 
over 100 prosent av råstoffet vi 
bruker til videreforedling, sier 
Matthiasson.

Matthiasson sier videre at 
det faktisk blir flere arbeids-
plasser og verdiskaping av om 
en videreforedlingsbedrift får 
nye konsesjoner enn om et lite 
oppdrettselskap gjør det.

Største arbeidsplass
– Det er bedre at vi får pro-
dusere laksen og bruke den i 
videreforedling enn at vi må 
kjøpe laksen i spottmarkedet 
fra han som fikk konsesjonen. 
Jeg mener også det er mer for-
nuftig at en foredler driver med 
oppdrett enn at en oppdretter 
driver med videreforedling. En 
oppdretter vil i mange tilfeller 
slutte å videreforedle når råva-
reprisene er høge. Det vil ikke 

RÅSTOFFKONTROLL: Leines Seafood videreforedler cirka 8000 tonn laks rund vekt. Ved at søsterselskapet. Salmus Akva, får to konsesjoner, får selskapet kontroll over 25 prosent av råstoffet.
 FOTO: AGNAR BERG 

Leines Seafood kunne 
ha blitt lagt ned og 
dermed tap av 130 
arbeidsplasser om ikke 
selskapet hadde fått to 
laksekonsesjoner i år.

z konsesjoner En oppdretter vil i  ”mange tilfeller slutte å 
videreforedle når råva-
reprisene er høge
Kristian Matthiasson, daglig leder i 
Leines Seafood
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Rømming: Sintef har gått ut til oppdretterne med en spørreundersøkelse 
for å finne mer ut om årsakene til rømming. Også oppdrettere i hele EU skal 
være med, men i Norge har responsen vært heller lunken. 

Rømming: Wilhelm Egil Larsen i Storfjord er ikkje i tvil om at det har vore 
rømming ved eit oppdrettsanlegg i Storfjord. -Eg har 300 kilo med dokumen-
tasjon hengande på hjell, seier Larsen til Norsk Fiskeoppdrett.

oppfinnar: Vevos Aqua AS 
og Kjell Lyder Risnes har funne 
opp eit lys som kan gje store 
framsteg innan torskeoppdrett. 
Dei vart tildelt heiderlig omtale 
i forbindelse med fylkeskom-
munen sin oppfinnarpris.

Å utvikla tiltak for å utsetja 
kjønnsmogning er ei sentral ut-
fordring innan torskeoppdrett. 
Tilførsel av lys er ein metode for 

å utsetje kjønnsmogninga. 
Vevos Aqua AS har utvikla 

ein flåte kalla Ecosky Lightraft 
(Lysflåten) som inneheld 
kraftige lyskastarar som lyser 
nedover. Ved hjelp av asym-
metriske reflektorar skal lyset 
dekkje heile merden. Dette er 
meir naturleg for torsken enn 
dei løysingane som finst på 
marknaden no. 

Fekk ros for torske-oppfinning

oppDrETT: Norske Sjømatbe-
drifters Landsforening (NSL) 
ser at næringen har en utfor-
dring knyttet til omdømme, og 
støtter derfor langt på vei fiske-
ri- og kystministerens i at det er 
riktig å utsette avgjørelsen om 
kapasitetsøkning. – Miljømes-
sig eller markedsmessig ser vi 
ingen utfordringer knyttet til en 
produksjonsvekst som tidligere 

foreslått, sier Roger Bekken i 
NSL. – Av omdømmemessige 
årsaker kan vi imidlertid godta 
en utsettelse for veksten inntil 
situasjonen med lus er avklart.  
NSL er ikke enig i at store områ-
der skal utelukkes fra kapasi-
tetsøkningen. All aktivitet har 
påvirkning på miljøet, og det 
er av interesse at næringen gis 
mulighet til videre utvikling. 

NSl ønsker vekst, men kan vente

Lus: Ferske tal frå lusedata.no 
viser at talet på kjønnsmodne 
holus gjekk ned i november, 
medan talet på rørlege lus auka. 
Dei oppdaterte tala viser at 
lusenivået gjekk ned i Finn-
mark, Troms og Nordland, og 
var stabilt i Agder og Rogaland. 
I dei andre fylka langs kysten 
gjekk nivået av rørlege lus opp, 
medan alle fylka har hatt ein 
nedgang i kjønnsmodne holus.
Mest lus er registrert i Nord-
Trøndelag med nær seks lus per 
fisk, altså ei lus over grense-
nivået som er tillat på denne 
årstida. Hordaland og Møre og 
Romsdal er områda med nest 
mest lus i anlegga i november, 
med rundt 3,5 lus per fisk. 

Lus i november
Laks: Norges- Jeger og Fiske-
forbund (NJFF) fastslår i sitt 
høringssvar til Fiskeri- og kyst-
departementet (FKD) at den 
planlagte kapasitetsøkninga på 
fem prosent ikke er forsvarlig. 
I følge organisasjonen får de 
støtte for sitt standpunkt fra 
Fylkesmannen i viktige opp-
drettsfylker. FKD har sendt ut 
et forskriftsutkast om den plan-
lagte kapasitetsøkninga på fem 
prosent i lakse- og ørretproduk-
sjon i 2010, som daværende 
fiskeri- og kystminister Helga 
Pedersen proklamerte under 
AquaNor sist sommer. Nå har 
imidlertid Lisbeth Berg-Hansen 
vedtatt å utsette kapasitetsøk-
ningen.

– Ikke forsvarlig

bøTEr: Selskaper der 
fiskeriminister Lisbeth Berg-
Hansen og fiskeridirektør 
Liv Holmefjord er medeiere 
risikerer milliongebyr fra 
staten, skriver Adressavisen 
i sin papirutgave. 

Foreslår 
referanse-
fjord
Norges Miljøvernforbund vil 
at Rombaksfjorden i Narvik 
kommune i framtiden skal 
være en uberørt «referanse-
fjord».

Leder i Norges Miljøvern-
forbund, Kurt Oddekalv, sier 
til FiskeribladetFiskaren at 
Norges Miljøvernforbund har 
foreslått Rombaksfjorden 
som «referansefjord» overfor 
Fiskeri- og kystdepartemen-
tet og Fiskeridirektoratet.

– Grunnen til å foreslå 
nettopp Rombaksfjorden er at 
denne fjorden stort sett er lite 
belastet og har sitt økosystem 
inntakt, sier Oddekalv.

Etter Miljøvernforbundets 
forslag skal det ikke kunne 
drives oppdrett i fjorden i 
framtiden. Men det skal fort-
satt være mulig å fiske med 
«normale redskap».

Norges Miljøvernforbund 
skriver dette om begrunnel-
sen for å gi Rombaksfjorden 
status som referanseområde 
under marinverneplanen:

«Vi håper på å kunne frede 
Rombaksfjorden fra Rom-
baksbrua til Rombaksbotn 
fra fiskeoppdrett og kommer-
sielt fiske. Tidligere i år ble 
det søkt om flere oppdretts-
konsesjoner i fjordsystemet. 
Dette kunne raskt ha ført til 
at området ble ødelagt...»

Konsesjoner redder 130 jobber
RÅSTOFFKONTROLL: Leines Seafood videreforedler cirka 8000 tonn laks rund vekt. Ved at søsterselskapet. Salmus Akva, får to konsesjoner, får selskapet kontroll over 25 prosent av råstoffet.
 FOTO: AGNAR BERG 

en videreforedlingsbedrift, sier 
Matthiasson.

Leines Seafood er Leirfjord 
kommunes største private ar-
beidsplass. Søsterselskapet, 
Salmus Akva har foreløpig 
ikke gjort noen investeringer 
i oppdrettsutsyr. Det vil først 
skje når klagbehandlingen er 
endelig.

Tysk partner
Men ifølge Matthiasson er må-
let å kunne sette ut smolt våren 
2010.

Moderselskapet til Leines 
Seafood og Salmus Akva er Sal-
mus. Salmus eies 50 prosent av 
Kristian Matthiasson og hans 
far Matthias Gardarsson. En 
tysk importør og videreforedler 
eier 50 prosent av Samlus.

Tyskerne er også kunden for 
Leines Seafoods produkter.

Drømmesituasjon
– I dag har vi en drømmesi-
tuasjon. Vi har én kunde og til 
denne kunden produserer vi 
hovedsaklig ett produkt: Fryste 
vakumpakkede laksefileter fer-
dig pakket og klar til bruk for 
forbukeren, sier Matthiasson.

Matthiasson sier videre at for 
de tyskere eierne er det avg-

gjøende at Leienes Seafood 
får kontroll over råvareleddet 
for å slippe å være avhengig 
av spottmarkedet og fare for 
dyrt råstoff.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

konsesjoner: Flere av lak-
sekonsesjonene som er tildelt 
i 2009-runden kan ikke tas i 
bruk før tidligst i april 2010 fordi 
Fiskeridirektoratet ikke greier 
å få behandlet klagesakene i 
forbindesle med 2009-runden 
før tidligst april 2010.I sommer 
fikk de «heldige» oppdretterne 
et foreløpig tilsagn om at de har 
fått konsesjon(ene). Men det er 
altså et foreløpig tilsagn. Alle 
investeringen de gjør i forbin-
delse med om at de får én eller 
flere konsesjoner er de selv 
økonomisk ansvarlig for hvis de 
«taper» konsesjonen(e) om en 
klager skulle få medhold.Det skal 
nemlig ikke tilføres noen «friske» 
konsesjoner inn i systemet: Får 
en klager medhold, mister altså 
en av dem som har fått midlerti-
dig tilsagn sin konsesjon.

Utsetter økning

– «når kjemien stemmer»

www.produs.as
Erik Ravnøy tlf. 909 17 666

www.ecolab.no

Det handler om trygghet!

Hygieneprodukter leveres av:

Produs - din totalleverandør  
av hygieneløsninger til  

akvakultur og fiskeflåte. 
Behjelpelig med renholdsplaner/ 
dokumentasjon etc. i samarbeid  

med Ecolab a/s.
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Ikke «endelig»
Seksjonssjef ved forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektora-
tet, Lise Kvinnsland, sier at 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
har vurdert alle klagerne i 
Nordland opp mot dem som 
hadde fått tilsagn om konse-
sjoner med forbehold.

– Vi la stor vekt på ran-
geringslisten til Fiskeridi-
rektoratets regionkontor i 
Nordland, men vi har tatt 
en fullstendig overprøving 
av denne rangeringen, sier 
Kvinnsland, I Nordland er det 
sendt ut forhåndsvarsel til to 
selskaper som har fått tilsagn 
om konsesjoner med forbe-
hold,  De to kan nå komme 
med tilsvar før Fiskeridi-
rektoratet gjør sine endelige 
vedtak.

– Vi må være åpne for at det 
ikke blir disse to selskapene 
som til slutt «mister» sine kon-
sesjoner. Et forhåndsvarsel er 
ikke det samme som et ende-
lig standpunkt. Vurderingene 

vi skal gjøre må basere seg på 
de opplysningene søkerne la 
ved sine søknader før søk-
nadsfristen gikk ut. Det er 
ikke aktuelt å vurdere nye 
opplysninger som har kom-
met etter at søknadsfristen 
gikk ut i fjor, sier Kvinnsland.

I brevet fra direktoratet til 
Lofoten Sjøprodukter står det 
at selskapet ikke har doku-
mentert fasiliteter for filete-
ring, utstyr til filetlinjen eller 
kontrakter og kjøpsavtaler 
for slik utstyr innen søknads-
fristen. – Har de andre som 
får beholde sine konsesjoner 
dokumentert dette?

– Jeg kan ikke gå inn på 
dette konkret. Jan kan kun 
vise til at etter forskriften er 
flere forhold som skal vekt-
legges og at det er en sam-
mensatt vurdering. Graden av 
dokumentasjon og sannsyn-
liggjøring av relevante forhold 
vil være avgjørende, sier 
Kvinnsland.

– Som å spille lotto
Fiskeridirektoratet i Ber-
gen mener at Bindalslaks 
og Kobbvåglaks oppfyller 
tildelingskriteriene bedre 
enn Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon.

I Nordland har derfor 
klagebehandlingen ført til to 
vinnere og to tapere.

Bindalslaks holder til helt 
sør i Norland. Selskapet har 
fire matfiskkonsesjoner og 
er et heleid datterselskap av 
Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag.

Medeier og 
daglig leder 
i Sinkaberg-
Hansen, Finn 
Sinkaberg, 
er glad for at 
Bindalslaks 
kan få konse-
sjonen selska-
pet søkte om. 
Men det er med blandende 
følelser.

– Jeg liker svært dårlig 
denne konsesjonsrunden. 
Den har vært vilkårlig, nesten 
som å spille lotto. I tillegg 
har den bidratt til spid blant 
oppdrettsselskapene, sier 
Sinkaberg.

I tildelingsforskriften er 
videreforedling ett av de to 
hovedkriteriene. Men det 
står ikke at videreforedling 
skal skje i samme fylke hvor 
matfiskproduksjonen er.

– I dag videreforedler vi 
i underkant av 65 prosent 
av det vi produserer på de 
12 konsesjonene - også den 
laksen som blir produsert i 
Nordland. Laksen på den nye 
konsesjonen vil også bli vide-
reforedlet her på vårt anlegg i 
Nærøy. Matfiskproduksjonen 
til Bindalslaks skje bare 60 - 
70 kilometer fra slakteri- og 
viderereforedlingsanlegget 
vårt på andre siden av fylkes-
grensen, sier Sinkaberg.

Det er nå 
nesten ett år 
siden saksbe-
handlingen 
i forbindelse 
med konsjons-
runden 2009 
startet. 

Det var først 
fylkekom-
munen som kom med sine 
råd til Fiskeridirektoratets 
regionkontor om hvilke sel-
skaper som burde prioriteres. 
Deretter gjorde Fiskeridi-
rektoratets regionkontor den 

virkelige prioriteringen. 
– Det er nå gått over 10 

måneder med saksbehand-
ling. Jeg skriver nå et brev til 
Fiskeri- of kystdepartementet 
og ber om at det tildeles nye 
konsesjoner til de som har 
fått medhold i sine klager slik 
at andre selskapene slipper å 
«tape» sine.  Jeg gjør dette for 
å få ro om saken for det hører 
ikke hjemme med så lang 
saksbehandling og så mye rot 
rundt tildelingen, sier fylkes-
råd for næring i Nordland, 
Arve Knutsen.

Fakta: konsesjon

Vil ha ro i saken

Arve 
Knudsen

Det ble tildelt 65 lakse- og QQ

ørretkonsejoner i fjor. 60 av 
disse var knyttet opp til konkrete 
fylker.

Nordland fikk flest, 15 kon-QQ

sesjoer. Det har også vært 
mest støy rundt konsesjonene i 
Nordland.

Først fikk fylkeskommunene QQ

prioritere hvem som skulle få 
konsesjonene. Deretter ble dette 
overprøvd av Fiskeridirektorates 
regionkontor.

Flere oppdrettere klaget på QQ

regionkontorets liste. I Nord-
land har Fiskeridirektoratet gitt 
forhåndsvarsel til to selskaper 
om at de kan «miste» sine kon-
sesjoner.

Også i Hordaland ligger det an QQ

til en utskifting på listen ved at 
to «mister» sine konsesjoner og 
to nye kommer inn. Men her er 
ikke saksbehandlingen kommet 
så langt.

Finn 
Sinkaberg
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HAVBRUK Avtale: Torskeoppdrettsselskapet Codfarmers er inne i en veldig viktig 
periode. I løpet av en drøy måned må selskapet få på plass en avtale med 
aksjonærene om å skyte inn mer penger, skriver IntraFish.

Leppefiskboliger 
i laksemerden
Brynjar Berg 
i selskapet 
Happy Fish 
har tatt lep-
pefiskens ar-
beidsforhold i 
bekjempelse 
av lakselus på 
alvor. Happy 
Fish har laget 
«boliger» for leppefisken.

– Vi prøver å optimaliserer 
forholdene til leppefisken slik 
at den kan «beite» mest mulig 
lakselus på oppdrettslaksen, 
sier Brynjar Berg.

Det Stavangerbaserte 
selskapet Happy Fish har 
utviklet en biologisk avlusu-
singsstasjon som skal brukes 
i bekjempelse av lakslus.

Grovt sette er det en 11 me-
ter lang prensingspølse med 
en diametere på 40 centimeter 
som står loddrett i midten av 
merden.

Inne i preseningspølsen er 
20 hyller og det er en rekke 
hull i pølsen.

Berg sier at ideen er at lep-
pefisken skal oppholde seg i 
prenseningspølsen i stedet for 
å holde seg nær notveggen i 
merden.

– Vi har sett at leppefisken 
holder seg helt mot notveggen 
og at laksen går i sirkel cirka 
to meter fra notveggen. Det 
betyr at leppefisken svømmer 
fra notveggen inn til laksen 
og tilbake hele tiden. Med lep-

pefisken i pølsa skal laksen 
komme til leppefisken, sier 
Berg.

Berg sier at svømmingen 
fram og tilbake fra notveg-
gen til laksestimen sliter ut 
leppefisken. 

Når preseningspølsa står i 
senteret av merden vil leppe-
fisk greie å beite lus på laksen 
fra hullene i pølsa uten å bruke 
så mye krefter, mener han.

Happy Fish sitt system for 
biologisk avlusing med lep-
pefisk er testet ut hos lak-
seselskapet Grieg Seafood i 
Rogaland.

Grieg Seafood har også 
kjøpt seks avlusingsstasjoner 
fra Happy Fish.

Berg sier at det er for tid-
lig å tallfeste hvor mye mer 
effektivt å legge til rette for 
leppefisken i merden enn ikke 
å gjøre det.

Han sier videre at det ser 
ut som det optimale er to 
avlusingsstasjoner i en stor 
merd.

I dag er lakselus det største 
problemet for laksenæringen 
i Norge. Fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen 
har sagt at det ikke blir gitt 
noen videre laksevekst før 
oppdretterne har fått kontroll 
med lusesituasjonen.

Den klart mest utbredte 
behandlingsmetoden mot 
lakselus er med kjemiske 
midler.

Brynjar 
Berg

Ingen USA-avgjørelse foreløpig
Høst_ Det vil ikke bli tatt noen 
avgjørelse om norsk laksenæ-
ringen skal engasjere seg for 
å få avviklet den amerikanske 
straffetollen på norsk fersk hel 
laks til USA før til høsten. FHLs 
rådgivende organ, Bransjegrup-
pe havbruk, behandlet i forrige 
uke om FHL skal engasjere seg 
når amerikanske myndigheter 

skal gjøre en ny vurdering av 
straffetiltakene i 2011.

– Bransjegruppen ville ikke 
gå inn for det ene eller det 
andre. En vil vente med å ta en 
avgjørelse til høsten, sier direk-
tør for markedsadgang i FHL, 
Trond Davidsen. Amerikanske 
myndigheter vurderer straffe-
tollsaken hvert femte år. 

– Ser bort 
fra for-
skriften

Agnar Berg
Bodø

I Nordland har to av klagerne 
i tildelingsrunden 2009 fått 
konsesjonene de søkte på selv 
om at de skal slakte fisken i na-
bofylket Nord-Trøndelag.

Bearbeide i nabofylket
– Dette føles som en urimelig 
forskskjellbehandling, sier 
Karsten Måsøval i Måsøval 
Fiskeoppdrett.

Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trøndelag. 
Selskapet har imidlertid én av 
sine oppdrettskonsesjoner i na-
bofylket Møre og Romsdal.

I fjor søkte Måsøval Fiske-
oppdrett om ytterligere én 
konsesjon i Møre og Romsdal 
i forbindelse med tildeleings-
runden 2009.

Selskapet ville imidlertid ta 
fisken over fylkesgrensen og 
slakte og bearbeide fisken fra 
Møre og Romsdalkonsesjonen 
i Roan kommune i Sør-Trøn-
delag.

Vil ha alt i eget fylke
I Møre og Romsdal har Fiskeri-
direktoratets regionkontor lagt 
vekt på hva fylkespolitikerne 
ønsker når det gjelder oppdrett 
og videreforedling.

Fylkespolitikerne hadde 
hånda på rattet og ga råd om 
hvilke selskap de ville priori-
tere og hva det skulle legges 
vekt på.

19. mai i fjor gjorde Nærings- 
og miljøutvalget i Møre og 
Romsdal et viktig vedtak som 
la føringer på hvordan region-
kontoret til Fiskeridirektoratet 
i Møre og Romsdal skulle velge 
ut oppdrettsselskap i 2009-run-
den.

Her er vedtaket:
«Møre og Romsdal fylke 

ønskjer auka foredling og ver-
diskaping av oppdretta laks, 
aure og regnbogeaure i fylket 
og meiner at det skal leggjast 
særskilt vekt på dette i tilde-
lingsprosessen av nye løyve 

for oppdrett av laks, aure og 
regnbogeaure i 2009.»

Oppdrett og bearbeiding
Denne føringen valgte også re-
gionkontoret i Møre og Romsdal 
å følge hvis selskapene ellers 
var likeverdig kandidater for 
å få konsesjoner.

Dermed ble ikke Måsøval 
prioritert av regionkontoret. 
Selskapet klaget til Fiskeidi-
rektoratet i Bergen, men fikk 
ikke medhold.

I tildelingsforskriften for 
2009-runden gis det anledning 
til å ha oppdrett i et fylke og 
bearbeiding i et annet.

I Nordland har to selskaper, 
Sinkaberg Hansen og Kobbvåg-
laks, fått medhold fra Fiske-
ridirektoratet i Bergen da de 
klaget på at regionkontoret i til 
Fiskeridirektoratet i Nordland 
ikke «ga» dem konsesjoner.

Begge selskapene har konse-
sjonene sine i Nordland, men 
skal slakte og bearbeide fisken i 
nabofylket Nord-Trøndelag.

Tildelingsforskriften
– Dette viser at saksbehand-
lingen til Fiskeridirktoratet i 
2009-runden er helt vilkårlig. 
I Møre og Romsdal velger re-
gionkontoret til Fiskeridirek-
toratet å følge næringsplanen 

til fylkeskommunen samtidig 
som regionkontoret ser bort 
fra tildelingsforskriften. I Nord-
land gjør Fiskeridirektoratet 
vedtak i tildelingsrunden 2009 
der det gis anledning til å ha 
konsesjonen i Nordland, men 
slakting og videreforedling i 
nabofylket, sier Måsøval.

Måsøval Fiskeoppdrett opp-
fyller kravene ellers for tilde-
ling i og med at selskapet er 
blant de små og at selskapet 
vil videreforedle laksen som 
skulle produseres på den nye 
konsesjonen.

Måsøval sier at han er svært 
oppgitt over Fiskeridirekto-
ratets inkonsekvente saksbe-

Fakta: klager
Det ble tildelt 60 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner i 2009-runden 
som var knyttet til konkrete 
fylker.

Fylkeskommunene fikk først QQ

lov til å prioritere selskaper de 
mente skulle få kjøpe konsesjo-
nene.

Fylkeskommunenes lister ble QQ

imidlertid overprøver av fiskeridi-
rektoratets regionkontor.

Flere selskaper om ikke kom QQ

på listen til regionkontorene 
klaget til Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

I Nordland har to selskaper QQ

fått medhold. Det betyr at to 
som er på listen over prioriterte 
må ut.

Også i Hordaland har to kla-QQ

gere fått medhold,

Lakseselskapet Måsøval 
Fiskeoppdrett får ikke 
«2009-konsesjonen» 
fordi selskapet skal 
slakte fisken i et annet 
fylke selv om tildelings-
forskriften åpner for det. 

z konsesjoner

Dette føles som en  ”urimelig forskskjellbe-
handling
Karsten Måsøval i Måsøval 
Fiskeoppdrett

Norsk Fisketransport AS
7970 Kolvereid • 908 78 071

www.norskfisketransport.no

Noe ledig brønnbåtkapasitet
• Smoltkjøring
• Avlusing
• Splitting
• Sortering
• Slaktekjøring
Trøndelag–Finnmark

yT
ri

N
ge

N

14 onsdag 26. mai 2010 FISKERIBLADETFISKAREN



 Side 49
Skuprapport 2011

Søknad: Selskapet Morpol ASA har sendt inn søknad om notering på Oslo 
Børs. Morpol Gruppen er aktiv innen videreforedling av laks, i tillegg til salg 
og distribusjon av ferdige lakseprodukter, skriver IntraFish.

Utbytte: Cermaq ASA har den avholdt ordinær generalforsamling og god-
kjente utbetaling av utbytte. Det utdeles et utbytte på NOK 1,50 per aksje for 
regnskapsåret 2009, melder IntraFish.

Plass: NSL ønsker plass i 
styret til Eksportutvalget. Det 
var én av sakene som skapte 
stort engasjement på årsmøtet 
til Norske Sjømatbedrifters 
Landsforening (NSL) i forrige 
uke.

– Det er meget urimelig at 
vi ikke er representert i EFFs 
styre, sier NSLs administreren-
de direktør Håvard Y. Jørgen-

sen til IntraFish. Årsmøtet var 
ellers fortørnet over at Norges 
politiske ledelse snakker varmt 
om å øke forbruket av fisk, 
men samtidig agerer motsatt 
ved å subsidiere kjøtt gjennom 
landbruksavtalen. Sjømatpro-
dusentene får ikke tilsvarende 
draghjelp fra offentlige myndig-
heter, understreker årsmøtet. 
Dette melder IntraFish.

NSL ønsker seg inn i EFF

Foredrag: Toppledere for 
de største havbruksaktørene 
er blant foredragsholderne 
under AquaVision 2010, skriver 
IntraFish.

Det nærmer seg for den 
store konferansen som går av 
stabelen i Stavanger fra 7. til 
9.juni. På lista over foredrags-
holdere finner du konstituert 
konsernsjef Thomas Farstad, 
Marine Harvest, CEO Bjørn 
Myrseth, Marine Farms, CEO 
Knut Molaug, AKVA Group, 
CEO Wout Dekker, Nutreco og 
Excecutive Vice President Knut 
Nesse, Nutreco Til sammen 
dekker disse lederne store 
deler av næringskjeden fôr, fisk 
og oppdrettsutstyr.

– At ledere på dette nivået 
prioriterer AquaVision, viser at 
konferansen har en sterk posi-

sjon som møteplass for hele 
næringen, reklamerer Eivind 
Helland som er direktør for 
årets konferanse.

Thomas Farstad i Marine 
Harvest vil presentere funn og 
erfaringer som verdens største 
oppdretter har om omdøm-
memekanismene i sjømatmar-
kedet. 

– Dette er kunnskap som 
angår hele næringen fordi 
omdømmet påvirker både ram-
mebetingelser, salg og priser, 
sier Helland til IntraFish. Bjørn 
Myrseth, Marine Farms, er en 
veteranene i næringen med 
flere tiår i topplederstillinger. 
På AquaVision 2010 går han 
gjennom de rammene lovverket 
setter for havbruket og viser 
hvordan dette påvirker mulig-
hetene til bærekraft og vekst. 

Akva-topper til AquaVision

ankesak: – Saken er anket, 
men jeg kan ikke forstå at dette 
er interessant. Du må da ha 
annet å bruke tiden på; denne 
saken er en fillesak. Fullstendig 
uvesentlig, sier Gerhard Alsaker 
til IntraFish. 

Oppdrettshøvdingen Gerhard 
Alsaker, Bjølve Bruk (dattersel-
skap til Alsaker Fjordbruk) og 
entreprenøren Paul Ole Hauge 

ble dømt for overtredelse av 
kulturminneloven og plan- og 
bygningsloven i Gulating 
lagmannsrett 26. mars i år. 
Alsaker anker dommen til Høy-
esterett. De har ifølge dommen 
handlet forsettelig og uaktsomt 
i strandsonen på Onarheim i 
Tysnes. Klart uaktsomt mener 
retten i forhold til vernesonen 
for det aktuelle kulturminnet.

Alsaker anker til Høyesterett

Børs: China Fishery Group 
utsetter for andre gang 
sidenoteringen på Oslo Børs, 
skriver IntrafIsh. China Fishery 
Group trakk i mars tilbake sin 
søknad omnotering på Oslo 
Børs. Samtidig sendte selska-
pet en ny søknad om notering i 
april, i stedet for å søke børsen 
om utsettelse. Nå er søknad 
nummer to utsatt; det bekrefter 
analytiker Aslak Berge i First 
Securities i en kommentar til 
IntraFish.no.

Utsetter notering
Torsk: – Tilveksten på den fis-
ken vi har slaktet i første kvartal 
i år, er en skandale, sier Harald 
Dahl, administrerende direktør 
i Codfarmers, til IntraFish. 
For nesten tre år siden satte 
Codfarmers ut den fisken som 
ble slaktet i første kvartal i år. 
Resultatet er oppsiktsvekkende 
dårlig: 61,8 prosent av fisken 
veide mellom ett og to kilo etter 
slakting. Mange som har inves-
tert penger i torskeoppdrett, 
sitter igjen med store tap.

Skikkelig dårlig

aksjeFondeT Odin Norge 
er største aksjonær i Cod-
farmers. Selskapet eier 9,4 
prosent av selskapet, skriver 
IntraFish. Aksjefondet 
Skagen Vekst er nest største 
eier med 5,2 prosent.

avviser: Oppdrettskriger 
Kurt Oddekalv avviser alle 
rykter  om at han er kjøpt og 
betalt i en amerikansk kam-
panje mot oppdrettslaks, 
skriver IntraFish. Men jeg 
hadde glatt tatt imot penger 
om vi fikk, sier Oddekalv. 

handling og at vedtaket føles 
urimelig siden det etter hans 
mening ikke tas hensyn til til-
delingsforskriften.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93256324

HAR IKKE BRUKT FORSKRIF-
TEN: Karsten Måsøval i 
Måsøval Fiskeoppdrett mener 
at Fiskeridirektoratets region-
kontor i Møre og Romsdal og 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
har sett bort fra tildelings-
forskriften for konsesjons-
runden 2009. ARKIVFOTO: OLE 
MORTEN MELGÅRD

HAVBRUK Konsesjon: Villa Organic har fått tildelt sin andre økologiske konsesjon for 
laks og ørret i denne tildelingsrunden. Selskapet fikk i utgangspunktet tildelt 
en konsesjon, men fikk en til, da det ble en ledig etter konkurs.

Reagerer på forskjellsbehandling

Agnar Berg
Bodø

– Jeg mener at vi kan sammen-
lignes med for eksempel vide-
reforedlingsbedriften Leines 
Seafood i Nordland. Dette sel-
skapet fikk to konsesjoner fordi 
de hadde behov for lakseråstoff 
til bearbeiding. Vi er akkurat i 
samme situasjon i Trøndelag. Vi 
søkte om to konsesjoner fordi 

vi hadde behov for råstoff, men 
fikk ingen, sier Krogh.

Satser på kysten
Et av de to hovedkriteriene 
i tildelingsforskriften er at 
selskaper som bidrar til vide-
reforedling skal prioriteres. 
Isfjord Seafood holder til i 
Trondheim. 

Selskapet har 40 ansatte og 
produserer gravlaks, røykalaks 
og fileter. Isfjord Seafood ville 
ifølge Krogh har drevet med 
lakseoppdrett i Roan kommune 
i Sør-Trøndelag.

I konsesjonssøknaden skri-
ver Isfjord Seafood at selskapet 
vil slakte laksen sin på det eta-
blerte skakteriet Kråkøy slak-
teri AS i Roan kommune og at 
Isfjord Seafood vil etablere en 
filetavdeling i Roan med 12 – 15 
arbeidsplasser.

– Vi var lovet lokaliteter i 

Roan kommune, sier Krogh.
Han er overgitt over hvilke 

selskapet Fiskeridirektoratet 
i region Trøndelag har tildelt 
konsesjoner til. 

Isfjord Seafood har klaget på 
regionkontorets vedtak.

Har samarbeidet
Isfjord Seafood reagerer i sin 
klage sterkt på ett selskap som 
regionkontoret til Fiskeridirek-
toratet valgte å prioritete.

Det et er sjømatselskapet Kri-
fofisk. Hovedvirksomheten til 
Krifofisk er hvitfiskmottak. 

Selskapet er etablert i Roan. 
Som Isfjord Seafood har ikke 
Krifofisk drevet med lakseopp-
drett. 

Krifofisk fikk i årets tilde-
lingsrunde én konsesjon.

Krifofisk har tidligere samar-
beidet med Isfjord Seafood. Kri-
fofisk har produsert varmrøkt 

laks for Isfjord Seafood. Men 
dette samarbeidet er nå brutt. 
Isfjord Seafood har en vurde-
ring av Krifofisk i sin klage til 
Fiskeridirektoratet.

Blant annet blir den økono-
miske evnen til Krifofisk truk-
ket fram i lyset:

At selskapet har en negativ 
egenkapital som har forverret 
seg de siste seks årene. Det blir 
også nevnt i klagen at Åfjord 
kommune, nabokommunen 
til Roan, og Åfjord Sparebank 
er de største kreditorene i sel-
skapet.

Nytt lakseprodukt
Det er også Åfjord Sparebank 
som garanterte for konsesjons-
vederlaget til Krifofisk på åtte 
millioner kroner.

– Det skjønner jeg godt at spa-
rebanken gjorde. For på den 
måten er det mulig for banken 

å få dekt inn gammel gjeld fordi 
konsesjonen er verd mye mer 
enn åtte millioner kroner, sier 
Krogh. Han er skuffet over at 
Fiskeridirektoratets region-
kontor i Trøndelag ikke gikk 
inn å sjekket den økonomiske 
situasjonen til selskapene. Om 
de i det hele tatt er i stand til å 
drive med lakseoppdrett. 

Han er også skuffet et ikke 
direktoratet sjekker andre lov-
nader selskapene kommer med 
i sine søknader.

– Et konkret eksempel på 
dette finner du i Krifofisk sin 
søknad. I søknaden til Krifofisk 

Daglig leder Lars Krogh 
i videreforedlingsbe-
driften  Isfjord Seafood 
i Trondheim reagerer 
på Fiskeridirektoratets 
regionsvise forskjells-
behandling i årets 
konsesjonsrunde.

z konsesjoner Omstridt tildeling av nye laksekonsesjoner
Vi søkte om to kon- ”sesjoner fordi vi hadde 

behov for råstoff
Lars Krogh

Burde ha sjekket 
Rådgiver for fiskeri i Sintef 
MRB, Fridrik Sigurdsson, 
synes det er merkelig at 
Fiskeridirektoratet kun ser 
på søknadspapirene til dem 
som søkte om oppdrettskon-
sesjoner i år.

– Jeg er sikker på at sakse-
handlerne ved Fiskeridirek-
toratets regionkontor kjenner 
godt til oppdrettsnæringen i 
sin region. Men jeg må si at 
det er pussig at ikke direk-
toratet i hvert fall sjekker 

de ukjente selskapene med 
oppfølingsspørsmål. De eta-
blerte selskapene som Salmar 
og Sinkaberg-Hansen er det 
ingen grunn til å sjekke for 
disse vet en hva står for, sier 
Sigurdsson.

Sigurdsson reagerer 
spesielt på at flere selskaper i 
sine konsesjonssøknader har 
lovet svært mye, spesielt når 
det gjelder bearbeiding, som 
er det ene av to hovedkriterier 
for å få konsesjon. 

– Når det gjelder dette 
burde Fiskeridirektoratet 
sjekket om det selskapene 
skriver er realistisk, sier han.

Sigurdsson sier videre at 
Fiskeridirktoratet burde 
offentliggjøre samtidig for 
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Aksjer: Norway Pelagic skal kjøpe tilbake egne aksjer til et planlagt aksje-
program for de ansatte. Selskapet har vedtatt å iverksette tilbakekjøp av inn-
til 50 000 egne aksjer, tilsvarende 0,32 prosent av selskapets aksjekapital. 

Slakteri: Aktører jobber nå for å få etablert et lakseslakteri på Sleneset i 
Lurøy, i Nordland. Samlet er det snakk om investeringer for vel 50 millioner 
kroner, melder Intrafish.

Myre: BioMar øker sin pro-
duksjonskapasitet i Myre. I den 
forbindelse har de gitt tekno-
logiselskapet Goodtech en ny 
utstyrskontrakt. Kontrakten 
gjelder for oppgradering og 
utvidelse av automatiserings-
systemet, samt leveranse av 
et nytt 2-linjers pakkeri for 
pakking av fiskefôr i Portabulk 
storsekk. Leveranseprosjektet 

skal påbegynnes umiddelbart 
og ferdigstilles tidlig i 2011, 
heter det i en børsmelding. 
Kontrakten er på NOK 21,7 
millioner. Goodtech ASA er 
et norsk teknologi- og ingeni-
ørkonsern som er notert på 
Oslo Børs. Selskapet leverer 
systemløsninger, teknologiske 
produkter og prosjekter innen 
miljø og industri. 

Biomar øker kapasiteten

børs: Handelsvolumet pas-
serte 60.000 tonn den 1.ok-
tober. Det er 20 prosent opp 
på fjorårets første ni måneder. 
Og nesten like mye som i hele 
2008. I hele fjor var laksebør-
sen Fish Pools handelsvolum 
65.447 tonn. I verdi utgjorde 
kontraktsvolumet i årets ni 
første måneder rundt 1,9 
milliarder kroner. - Det er mer 
enn i hele 2008 da verdien var 
knappe 1,7 milliarder, forteller 
administrerende direktør Søren 
Martens til IntraFish. Laksebør-
sen lever av kurtasje (handle-
kostnad). I 2008 var den på 9,5 
millioner kroner. Per 1.oktober 
i år har kurtasjen allerede pas-
sert 9 millioner. Laksebørsen 
handler ikke fisk. Den formidler 
finansielle kontrakter mellom 
anonyme motparter om pris på 

et bestemt tidspunkt i nær eller 
fjern framtid. Slik vet selger og 
kjøper framtidsprisen. Dersom 
lakseprisen i virkeligheten 
i markedet blir lavere eller 
høyere, betaler motparten dif-
feransen. Antallet handelsmed-
lemmer er nå 174. Av dem har 
110 handlet hittil i år. 2008-tal-
lene viser følgende fordeling på 
handelsvolum fordelt på seg-
ment: Oppdrettere: 41 prosent. 
Eksportører og importører: 12 
prosent. Bearbeidingsbedrifter 
(VAP processors, hovedsakelig 
i EU): 18 prosent. Finansielle 
aktører: 29 prosent. Fish Pool 
eies blant annet av seks norske 
banker: DnB Nor, Nordea og 
fire sparebanker langs kysten. 
Største eier med 43 prosent er 
Imarex som driver en tilsva-
rende børs for shipping. 

Nye FishPool rekorder

PD: Mattilsynet har vedtatt at 
den PD-smittede fisken i Midt-
Troms må destureres innen 
23.10. 

I slutten av august ble det 
bekreftet utbrudd av PD på 
en lokalitet på Senja i Troms. 
Lokaliteten er en samdrifts-
lokalitet for selskapene Nord-
Senja Fiskeoppdrett, Wilsgård 
Fiskeoppdrett og Nor Seafood. 

Selskapene har ønsket å 
drive frem fisken til slakteklar 
størrelse, og har blant annet 
lagt vekt på at det er langt til 
nærmeste anlegg.

Men Mattilsynet ønsker ikke 
å la selskapene oppdrette 
fisken videre. 

Selskapene er bedt om å 
legge frem en plan for hvordan 
de vil håndtere dette.

Skal destrueres

Laks: – Utviklingen i valuta vil 
trolig bli avgjørende for utvik-
lingen av lakseeksporten fram 
mot jul. Det sier daglig leder 
Jan Egil Ytrearne hos Seaborn 
til Intrafish. Han har ikke tro 
på at den gode etterspørselen 
etter norsk laks skal endre seg 
så mye framover. Til det er det 
for mange positive faktorer. Det 
går mye laks tilUSA, og proble-
mene til Chile vil første slå ut 
for fullt på eksporten til neste 
år, ifølge Ytrearne.

Valuta avgjørende
TorskeoPPDreTT: Styret i  
det Flora-baserte torskeopp-
drettsselskapet Nærøysund AS 
har begjært seg konkurs etter 
20 års drit. 

Årsaken er tap på 50 mil-
lioner kroner, som et resultat av 
sykdomsutbrudd på fisken, på 
grunn av bakterien francisella. 
Dette er en fryktet og dødelig 
bakterie, som det ikke finnes 
vaksine mot. Selskapet mener 
de fikk den fra yngel levert av 
Havforskningsinstiuttet.

Begjært konkurs

Pris: Lofotprodukt er én av 
tre nominerte bedrifter til ny 
norsk designpris. Lofotpro-
dukt har økt salget med 300 
prosent og blitt en riksdek-
kende fiskematprodusent. 
Prisen skal deles ut 15.10.

eksPorT: Hittil i år er det 
eksportert sjømat fra Norge 
til en verdi av 30,6 milliarder 
kroner. Det er 4,7 milliarder 
kroner over samme pe-
riode i fjor og en vekst på 18 
prosent viser ferske tall fra 
Eksportutvalget for fisk. 

står det at selskapet er i ferd 
med å utvikle et nytt laksepro-
dukt sammen med oss. Dette 
prosjektet er helt ukjent for oss, 
sier Krogh.

Agnar.berg@fbfi.no
Telefon 75 54 49 21

Reagerer på forskjellsbehandling

SPLID: Konsesjonsrunden 2009 har ført til stor splid mellom 
selskapen. Et kjernespørsmål er hvem som egentlig er best i 
stand til å oppfylle tildelingskriteriene med blant annet videre-
foredling. ILLFOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjoner
I år har det blitt tildelt 65 nye QQ

lakse- og ørretkonsesjoner. 
Konsesjonene er nå tildelt QQ

regionsvis, men flere som ikke 
fikk konsesjoner er misfornøyde 
og har anket.

Regionkontorene til Fiskeri-QQ

direktoratet holder nå på med å 
behandle ankesakene.

Det er Fiskeridirektoratet QQ

sentralt i Bergen som er ankeinn-
stans og som til slutt får klagene 
fra regionkontorene.

Skal begynne  
med oppdrett
Daglig leder i Krifofisk, John 
Forfod, sier til Fiskeribladet-
Fiskaten at selskaper av-
venter å sette i gang investe-
ringer i forbindelse med at 
selskapet har fått én lakse-
konsesjon til klagerunden er 
ferdig.

– Det går rykte om at Krifo-
fisk er til salgs?

– Vi er et aksjeselskap og til 
den rette prisen er aksjene til 
salgs. Men vi er ikke mer til 
salgst en andre selskaper, sier 
Forfod.

– Krifofisk har negativ egen-
kapital. Det koster mye  
å komme i gang med lakse-
oppdrett for et selskap som 
ikke fra før av driver med 
oppdett. Hvordan skal dere 
greie det?

– Det skal gå bra. Vi har en 
bank som har tro på oss. Med 
den ene konsesjonen er vi 
også blitt et interessant inves-
teringsobjekt, sier Forfod.

Forfod sier at det skal være 
et møte i morgen der en skal 
diskutere eventuelle mulighe-
ter for emisjon.

–  Krifofisk har argumen-
tert i konsesjonssøknaden 

om at dere vil utvikle et nytt 
lakseprodukt sammen med 
Isfjord Seafood?

– Ja, men du må skjønne 
at når vi konkurrerer om 
konsesjoner, så samarbeider 
vi ikke lenger.

Forfod sier at Fiskeribladet-
Fiskaren heller burde ha tatt 
en nærmere sjekk på Isfjord 
Seafood sin søknad.

– Selskapet har sagt at 
ordføreren i Roan går god for 
at de får konsesjoner i kom-
munen. Det har han ikke sagt. 
Isfjord Seafood påstår at hvis 
de fikk konsesjoner, så ville 
de bygge opp en filetavdeling 
i Roan med mange arbeids-
plasser. Det tror jeg ikke på. 
Krifofisk har i hvert fall ikke 
lovet ting som ikke er mulig å 
holde.

– Det hevdes at Åfjord 
Sparabang garanterte for 
vedelaget på åtte millioner 
siden banken selv er en av de 
største kreditotrene i Krifo-
fisk?

– Det er vel ikke noe unatur-
lig for en bank som stiller 
garanti å sikre seg selv, sier 
Forfod. 

hele landet hvem som fikk 
konsesjonene.

– I sommer ble det offentlig-
gjort regionsvis. Det mener 
jeg var uheldig fordi den ene 
regionen la føringene for den 
andre, sier han.

Ikke generell  
sjekkeadgang
Seksjonssjef Lise Kvinnsland 
i Kyst- og havbruksavdelingen 
i Fiskeridirektoratet viser til 
at Fiskeridirektoratet sentralt 
er klageorgan i konsesjons-
sakene og at hun derfor ikke 
kan uttale seg om konkrete 
saker. 

Hun sier at generelt kan det 
vises til at regionkontorene 
ikke uten videre har hatt ad-
gang til å kreve opplysninger 
fra søkerne ut over det som er 
hjemlet i forskriften. 

Etter bestemmelsene i 
forskriften ble det krevd 
dokumentasjon på at søkerne 
var i stand til å betale vedela-
get til staten på åtte millioner 
kroner, forskriften krevde 
ikke ytterligere økonomisk 
dokumentasjon.

Det er Fiskeridirektoratets 
regionkontor som har tildelt 
konsesjonene. Fiskeridirek-
toratet sentralt i Bergen er 
klageinstans.

Kvinnsland sier de fleste 
klagene fortsatt er til behand-
ling på regionkontorene.

Regionkontoret kan enten 
omgjøre sitt vedtak ved å gi 
klager helt eller delvis med-

hold, eller fastholde vedtaket. 
Da vil i så fall saken gå til 
Fiskeridireketoratet i Bergen.

På spørsmål om region-
kontorene ikke i noe tilfelle 
kan foreta undersøkelser av 
opplysninger som gis viser 
Kvinnsland til det natur-
lige utgangspunktet er at 
alle opplysninger som gis i 
søknadene er korrekte og at 
Fiskeridirektoratet selvsagt 
har tillit til dette. 

I et hypotetisk tilfelle der 
det foreligger en en klar 
grunn til å anta noe annet, vil 
det kunne foretas ytterligere 
undersøkelser. 

Selskaper som har fått 
konsesjoner, har fått det med 
forbehold om at det er klagea-
gang og at dette kan endre 
bildet.

Hvis et selskap vinner fram, 
vil et annet selskap i samme 
region kunne «tape» sin 
konsesjon. Investeringer som 
er gjort av de som har «fått» 
konsesjon, men som «taper» 
den i klagerunden, er sel-
skapet selv anvarlig for. Det 
er ikke mulig å komme med 
krav til staten om det.

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 7. oktober 2009

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 26. mai 2010



 Side 50
Skuprapport 2011

HAVBRUK Lakselus: Tiltakene i en ny forskrift for å bekjempe lakselus i Hardanger-
fjorden vil ha for liten effekt til å hindre at villaksen og sjøøretten i området 
går tapt i løpet av få år, mener Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Ministerens selskap vant konsesjonene

Agnar Berg
Bodø

Det er klart etter klagerunden 
der Fiskeridirektoratet har 
gjort en foreløpig endring av 
konsesjonstildelingen i Nord-
land. 

Eier 11 prosent
Striden rundt tildelingen av nye 
laksekonsesjoner i Nordland 
har pågått i ett år, og det viser 
seg at Sinkaberg-Hansen er en 
av de virkelig store vinnerne 
etter klagerunden.   Selskapet, 
som ligger i Nord-Trøndelag, 
kan komme til å få store slakte-
oppgaver som følger av Fiskeri-
direktørens foreløpige vedtak.  
Et endelig vedtak fra fiskeridi-
rektøren vil foreligge i løpet av 
juni.  Fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen eier 11 prosent av 
familieselskapet. 

Snudde om
I begynnelsen av mai lå det an 
til at slakteriet og viderefor-
edlingsanlegget til Sinkaberg-
Hansen i Nærøy kommune i 
Nord-Trøndelag kunne få «nytt 
råstoff» til sitt anlegg fra tre 
laksekonsesjoner fra de «nye» 
2009-konsesjonenene til Bin-
dalslaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter.

De tre selskapene holder til 
i Nordland og hadde klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen på 
at de ikke ble prioritert av Fis-
keridirektoratet i Nordland.

Etter noen dager røk imid-
lertid Norsk Havbrukssenter ut 
som kandidat for å få sin søknad 
vurdert på nytt av direktoratet 
i Bergen.

100 prosent eid
Men både Bindalslaks, som er 
et 100 prosent eid datterselskap 
av Sinkaberg-Hansen og Kobb-
våglaks, ligger an til å komme 
på listen over selskaper som 
får konsesjoner i 2009-runden 
etter klagerunden.

Oppdrettsselskaper får lak-
sekonsesjoner i hard kamp med 
nabooppdrettere fordi de har 
et bedre opplegg med slakting 
og bearbeiding hos andre lak-
seselskaper.   

Bearbeiding i fylket
– Jeg har ikke hørt om at det 
finnes avtaler om bearbeiding. 
Selv har vi i hvertfall ikke det, 
sier Sinkaberg.

De to selskapene var ikke på 
prioriteringslisten til Fiskeri-

direktoratets regionkontor i 
Nordland fordi direktoratet i 
Nordland ikke ville gi konsesjo-
ner til selskaper som ville sende 
fisken ut av fylket for slakting 
og bearbeiding.

Nå ligger imidlertid Bin-
dalslaks an til å få sine konse-
sjoner fordi Fiskeridirektoratet 
i Bergen tolker tildelingsforske-
riften dit hen at det ikke står 
noe om at slakting og viderefor-
edling skal skje i samme fylke 
som oppdrettet skjer.

Bindalslaks og Kobbvåglaks 
er vurdert til å ha et bedre opp-
legg for å oppfylle det ene tilde-
lingskriteriet, bearbeiding, enn 
de to selskapene som nå står i 
fare for å miste sine 2009-kon-
sesjoner i Nordland.

Best med egenprodusert
Finn Sinka-
berg sier at 
S i n k a b e r g -
Hansen kjøper 
fisk fra andre 
oppdretterne, 
men at det er 
fisk produsert 
på egne konse-
sjoner som er 
klart mest interessant.

– Da vet vi hva vi har å for-
holde oss til. Fisk fra eksterne 
er usikkert, sier han.

Sinkaberg sier videre at 
slaktevataler ikke er på mer 
enn ett års varighet. Hva som 
videreforedles og hva som sel-
ges som rund fisk avhenger av 
kontrakter.

– Vi må forholde oss til kon-
traktene uansett hva spottpri-
sen er.  Ved høge råstoffpriser 
er det mindre gunstig for oss å 
bearbeide fisken. I fjor bearbei-
det vi 10.000 tonn. Om lag 60 
prosent av fisken vi oppdretter 
på egne konsesjoner går til be-
arbeiding, sier Sinkaberg.

Sinkaberg-Hansen har selv 
åtte konsesjoner i Nord-Trøn-
delag.  Datterselskapet Bin-
dalslaks har fire konsesjoner 
i Nordland.

Ikke behandlet
NB! Saken har ikke vært 
behandlet i Fiskeri- og kyst-
departementet, kun i Fiske-
ridirektoratet. Det gjør at fis-
keriministeren ikke er inhabil 
i saken.

Saken ble i går forelagt fiske-
riministeren, men Berg-Hansen 
kom ikke med svar før avisen 
gikk i trykken.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

VINNEREN: Lisbeth-Berg 
Hansens selskap Sinkaberg-
Hansen er blitt den store 
vinneren i konsesjonstriden i 
Nordland. FOTO:DN

Oppdrettsselskapet til 
fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen, Sinka-
berg-Hansen, i Nord-
Trøndelag er på papiret 
«vinneren» av konse-
sjonsrunden 2009. 

z konsesjoner

Finn 
Sinkaberg

Jeg har ikke hørt  ”om at det finnes avtaler 
om bearbeiding. Selv 
har vi i hvert fall ikke 
det
Lakseoppdretter Finn Sinkaberg i 
Sinkaberg-Hansen

Skjønner ikke fylkeskommunen
Kobbvåglaks er ett av to 
lakseoppdrettsselskaper i 
Nordland som ligger an til å få 
laksekonsesjonen selskapet 
søkte om i fjor etter kla-
gerunden.

Kobbvåglaks holder til i 
Herøy kommune på Helge-
land. Selskapet har i dag én 
laksekonsesjon. Kobbvåglaks 
har slakteavtale med Bin-
dalslaks i Nord-Trøndelag.

I tildelingsrunden 2009 fikk 
fylkeskommunene anledning 

til å prioritere selskapet de 
ønsker skulle få konsesjonen i 
«hjemfylket». 

Prioriteringslisten skulle 
imidlertid overprøves av 
Fiskeridirektoratets regi-
onkontor. I Nordland hadde 
fylkeskommunen et prinsipp 
om bare å prioritere selska-
per som hadde planer om 
oppdrett, slakting og videre-
foredling i fylket.

Fylkespolitikerne i Nord-
land satte Kobbvåglaks opp 
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Villaks: Når laksefisket i elvene åpnes, vil 120 av 450 elver bli stengt. Det 
vil medføre tap på 280 millioner. Det er innført innstramminger i sesongleng-
den for 180 elver - og i de øvrige elvene er det innført ulike reguleringer. (IF)

Rømming: Et ukjent antall oppdrettslaks kan ha rømt fra et ikke identifi-
sert anlegg - trolig i Finnmark. Finnmark Dagblad melder at det på under et 
døgn er fisket rundt 400 oppdrettslaks i Vassbukta og Straumenbassenget.

transport: Fiskedistribu-
tøren Seaborn i Bergen har 
utfordringer under streiken. 
Seaborn sender ut ti vogntog 
i snitt per døgn. – Vi er berørt 
av streiken, men har funnet 
løsninger med andre transpor-
tører. Det har ikke vært de store 
lidelsene, men en del utfordrin-
ger, sier logistikkoordinator 
Gerdt Nordvik i Seaborn til 

IntraFish.  Streiken gjør at ter-
minaler er stengt, så selskapet 
forsøker å få til direkte biler fra 
anlegg til kunde. Det gir trolig 
noe økte kostnader fordi ikke 
alle vogntog er fullastet. 

– Vi prøver å unngå halvfulle 
biler, men det går ikke alltid. 
Vår fordel er at vi kan planlegge 
litt på anleggene, så det har 
stort sett rullet og gått. (IF)

Streiken gir utfordringer

rEsULtat: Bremnes Fryseri-
konsernet på Bømlo bedret 
resultatet i fjor med over 90 
millioner kroner før skatt.Gode 
priser på laks og ørret og en 
god biologisk situasjon med 
god produksjon er hovedårsa-
ken til at konsernet snudde re-
sultat før skatt i 2008 på minus 
10,7 millioner kroner til solide 
82,3 millioner kroner i pluss i 
fjor. Konsernet hadde i fjor en 
betydelig vekst og omsetningen 
økte fra 473,9 millioner kroner 
i 2008 til knappe 650 millioner 
kroner i fjor. Det er en vekst på 
37 prosent. Driften er kraftig 
bedret og driftsresultatet mer 
enn doblet til 72 millioner kro-
ner i løpet av fjoråret.Konsernet 
består av Bremnes Fryseri, 
Bremnes Seashore, Kald Fisk, 
Espevær Fiskeoppdrett og 49 

prosent av Salmon Brands 
som driver distribusjon og salg 
av Salma-laks. Virksomheten 
omfatter alt fra oppdrett av 
settefisk og matfisk, slakting, 
pakking, frysing og foredling av 
oppdrettet matfisk. Bremnes 
Fryseri AS er morselskapet/
holdingselskapet som driver 
med eiendomsdrift og investe-
ringer i andre foretak. 

Hovedkontoret er på Bømlo i 
Sunnhordland, men konsernet 
har avdelinger i Hardanger, 
Sunnhordland og Rogaland.

Viseadministrende direktør 
Bjørn Willy Sæverud er fornøyd 
med fjoråret. - Det kunne vært 
både verre og bedre, men vi 
kan vel si at vi er fornøyd. Gode 
priser og en god biologisk si-
tuasjon ga en god produksjon i 
2009, sier Sæverud (IntraFish).

Fra minus til pluss for Bremnes

miLjø: Kurt Oddekalv og hans 
miljøkrigere har aksjonert med 
sterke virkemiddel mot cirka 
100 butikker for å få norsk 
oppdrettslaks ut av hyllene.

30- 50 aktivister har aksjo-
nert mot butikkene over hele 
landet så langt. Aksjonen pågår 
fortsatt og ifølge Oddekalv er 
dette bare begynnelsen på en 
lang rekke aksjoner. 

Opp mot 300 butikker skal 
få besøk, og Oddekalv vars-
ler 11-12 andre aksjoner mot 
oppdrettsnæringen utover 
sommeren og høsten. 

Metoden de bruker i butik-
kene, er enkel og effektiv. Ak-
sjonistene går inn i butikkene, 
fyller en handlevogn med laks 
og lar den stå for at fisken skal 
bli ødelagt. (IntraFish)

Oddekalv: – Varer til destruksjon

FÔr: Det ble omsatt 21.128 
tonn innenlands produsert 
tørrfor for laks og ørret i uke 19, 
mot 20.372 tonn i foregående 
uke. Det fremgår av statistikk 
fra fiskeri- og havbruksnærin-
gens landsforening (FHL).Frem 
til uke 19 i 2010 er det omsatt 
289.095 tonn tørrfor. Det tilsva-
rer en oppgang på 13 prosent 
fra samme periode i fjor. Rap-
porterte uketall er midlertidige 
og justeres etter hvert som salg 
per måned foreligger. (IF)

Fôrsalget opp
viLLaks: Elveeiere i Sogne-
fjorden advarer mot at Sjøtroll 
Havbruk skal få etablere seg 
der, skriver BT. Sjøtroll har 
søkt konsesjon om fire nye 
oppdrettsanlegg i Sognefjor-
den. - Hardangerfjorden er 
mer eller mindre ødelagt, og 
nå vil de flytte til Sognefjorden. 
Hvis man åpner for ytterligere 
fortetting av oppdrettsanlegg 
her, vil det bli en vits å kalle 
Sognefjorden for en nasjonal 
laksefjord, sier Bjørn Vike. (IF)

Sjøtroll vant fram

rEttssak: Oppdrettshøv-
dingen Gerhard Alsaker, 
Bjølve Bruk (datterselskap) 
og entreprenøren Paul Ole 
Hauge ble dømt for overtre-
delse av kulturminneloven 
og plan- og bygningsloven. 
Alsaker anker dommen. (IF)

torsk: Storfjord Torsk er 
ikke anmeldt for rømming 
av oppdrettet torsk. Det 
har politiadvokat Tor Børge 
Nordmo i Troms politidistrikt 
bekreftet overfor styreleder 
Steinar Eliassen i Storfjord 
Torsk.

Frp krever full  
opprydding 
Konsesjoner: Harald Nesvik 
(Frp) er klar over situasjonen 
i Nordland, og sier at dette il-
lustrerer de problemene Lisbeth 
Berg-Hansen har hatt fra begyn-
nelsen i forhold til habilitets-
spørsmål, settestatsrådsaken og 
den juridiske vurderingen som 
ble gjort i fjor høst.

– Jeg synes hun har gjort en 
god jobb som statsråd. Min kri-
tikk går mot statsminister Jens 
Stoltenberg som ikke på et langt 
tidligere tidspunkt avklarte situa-
sjonen. Det var for mye rot rundt 
ministerens posisjon i fjor høst, 
og nå ser vi hva det resulterer i. 

Nesvik er kjent med at 
Sinkaberg-Hansen går ut som 
den store seiersherren, og han 
forventer en skikkelig grunn-
giving fra Fiskeridirektoratet i 
klagesaken. 

– Det er viktig at grunngi-
vingen blir presentert oss i sin 
helhet, slik at vi  er helt sikker på 
at ingenting uheldig har skjedd, 
sier han og påpeker at han på 
ingenmåte tror Lisbeth Berg-
hansen har involvert seg i denne 
saken.

Ministerens selskap vant konsesjonene

Fakta: vant Fram
Lakseoppdretteselskapet QQ

Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag ligger an til å få råstoff 
tilsvarende to laksekonsesjoner 
etter klagebehandlingen for kon-
sesjonsrunden 2009 i Nordland. 
Lisbeth Berg-Hansen er medeier 
i selskapet.

Fiskeridirektoratet gjør nå QQ

en ny vurdering av konsesjons-
øknadene og andre forhold til 
Bindalslaks og Kobbvåglaks i 
Nordland.

De to selskapet klaget det QQ

negative konsesjonsvedtaket til 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

Fiskeridirektoratet i Bergen QQ

har etter klagebehandlingen 
kommet til at regionkontoret har 
gjort en feil ved at de to selska-
pene har blitt vurdert uteluk-
kende på bakgrunn av viderefor-
edlingen skal skje i Nordland. 

Skjønner ikke fylkeskommunen
på konsesjonslista. – Jeg 
synes det er merkelig at 
fylkeskommunen prioriterte 
oss fordi vi skrev i søknaden 
at vi ville videreforedle laksen 
fra 2009-konsesjonen hos 
Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag. 

Vi skrev også at vi ville 
forøke å få startet et slakte- 
og videreforedlingsanlegg 
sammen med andre mindre 
oppdrettere på Helgeland, 
sier eier og daglig leder 

i Kobbvåglaks, Gunnar Mikal-
sen. Fylkesråd i Nordland, 
Arve Knutsen (KrF) sier at 
han ikke husker begrunnel-
sen for hvorfor fylkeskommu-
nen prioriterte Kobbvåglaks.

Regionkontoret til Fiskeri-
direktoratet i Nordland «tok» 
imidlertid selskapet av listen. 

Kobbvåglaks klaget regi-
onkontorets vedtak inn til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Selskapets søknad blir nå 
vurdert på nytt.

skuffelse i NordlaNd

Agnar Berg
Bodø

L a k s e o p p -
drettsselska-
pet Lofoten 
Sjøprodukter 
mottok i be-
gynnelsen av 
denne uken fra 
Fiskeridirekto-
ratet i Bergen 
et forhåndsvar-
sel om tilbaketrekking av den 
konsesjonen selskapet har fått 
et midlertidig tilsagn om.

Skuffende
– Det var skuffende og over-
raskende fordi vi trodde at vi 

var blant de best kvalifiserte 
søkerne. 

Vi er et lite oppdrettselskap 
og vi satser på viderefored-
ling. 

Dermed oppfyller vi de to 
hovedkriteriene for konsesjons-
runden 2009, sier Mosseng,

Familieselskapet Lofoten Sjø-
dukter holder til i Mortsund 
på Vestvågøy. Selskapet har to 
konsesjoner og eget lakseslak-
teri.

Lofoten Sjøprodukter var 
inne i varmen en stund i kon-
sesjonsrunden 2009, men har 
nå altså falt ut.

Da Nordland fylkeskom-
mune prioriterte de 15 konse-
sjonenene som var øremerket 
Nordland, kom ikke Lofoten 
Sjøprodukter med.

Men da Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland over-
prøve fylkeskommunens liste, 
kom selskapet med.

Tøff klagerunde
Det varte frem til forhåndsvars-
let til Fiskeridirektoratet nådde 
Mortsund.

Etter en tøff klagerunden vil 
Fiskeridirktoratet i Bergen gi 
en av klagerne 2009-konsesjo-
nen som Lofoten Sjøprodukter 
hadde. 

Den andre skal «tas» fra Gil-
deskål Forskningsstasjon.

I forhåndsvarslet fra Fiske-
ridirektoratet står det:

Godkjent for bearbeiding
«Fiskeridirektoratet vurderer 
Lofoten Sjøprodukter AS og 
Gildeskål Forskningsstasjon 
AS sine søknader for å være 
de to søknadene som oppfyl-
ler tildelingskriteriene dårligst 
blant de som har fått tilsagn i 
fylke.»

Fiskeridirektoratet mener at 
Lofoten Sjøprodukter ikke har 
sannsynligggjort at selskapet 
har seriøse planer om å gå i 
gang med videreforedling.

Fiskeridirektoratet skriver i 
forhåndsvarslet at:  

«Det har ikke blitt lagt ved 
dokumentasjon fra Seafood 
Invest AS eller Lofoten Sjøpro-
dukter AS som dokumenterer 
fasiliteter for filetering, utstyr 
til filetering, utstyr til filetlinjen 
eller kontrakter og kjøpsavta-
ler for slik utstyr innen søk-
nadsfristen.»

– Vi skjærer filet på anleg-
get vårt. At Fiskeridirektoratet 
hevder at vi ikke har dokumen-
tert dette med videreforedling, 
kan jeg ikke skjønne. 

Vi er jo godkjent av Mattil-
synet for videreforedling og vi 
skrev i søknaden at vi ha lagt til 
rette for videreforedling. 

Jeg føler det nesten slik at 

det blir konstruert argumen-
ter for å få et annet resultat av 
konsesjonsrunden 2009, sier 
Mosseng.

Fra liten til stor
Det er selskapene Bindalslaks 
og Kobbvåglaks på Helgeland 
som Fiskeridirektoratet me-
ner møter tildelingskriteriene 
bedre.

Bindalslaks er et heleid 
datterselskap til Sinkaberg-
Hansen i Nord-Trøndelag. Bin-
dalslaks har fire konsesjoner. 
Sinkaberg-Hansen har åtte. 

Fisken fra Bindalslaks slak-
tes og videreforedlet i dag ved 
Sinkaberg-Hansens anlegg like 
ved Rørvik.

– Jeg skal være forsiktig med 
å si noe stygt om andre selska-
per, men jeg synes det er urett-
ferdig at Fiskeridirktoratet tar 
fra oss som er et lite selskap og 
som skal ha bearbeiding her på 
stedet og «gir» konsesjon til et 
stort selskap som slakter og 
bearbeider fisken sin i et annet 
fylke, sier Mosseng.

Vil klage 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål Forskningsstasjon har 
tre uker på seg til å gi tilsvar 
på forhåndsvarslet til Fiskeri-
direktoratet.

– Vi blir selvfølgelig å klage 

på forhåndsvarslet, sier Mos-
seng.

I tildelingsforskriften for 
konsesjonsrunden 2009 står 
det dette om hvem som skal 
prioriteres:

«Ved prioritering av søknader 
skal det leggjast vekt på:

a) Om søkjar er ein mindre 
aktør i næringa

b) Om søkjar vil leggje til 
rette for auka bearbeiding med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistrikta i Noreg»

Ekspedisjonssjef i Fiskeri- og 
kystdepartementet, Magnor 
Nerheim, sier at det er bearbei-
ding av fisken som er poenget. 
Det spiller ingen rolle hvor det 
skjer. – Oppdrett i et fylke og 
bearbeiding i et annet er like 
godt som om begge deler skjer i 
samme fylke, sier Nerheim.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

– Det er overraskende 
og skuffende at Fiske-
ridirektoratet ønsker å 
ta fra oss konsesjonen 
som vi har fått tilsagn 
om, sier Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Men selskapet gir ikke 
opp kampen.

z konsesjoner

Roger 
Mosseng

– Det var skuf- ”fende og overraskende 
fordi vi trodde at vi var 
blant de best kvalifi-
serte søkerne
Roger Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter

14 HAVBRUK fredag 14. mai 2010 FISKERIBLADETFISKAREN

FiskeribladetFiskaren 14.5.

HAVBRUK 17FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 2. juni 2010



 Side 52
Skuprapport 2011

HAVBRUK Kontrakt: AKVA group har signert en kontrakt for leveranse av et komplett 
oppdrettsanlegg, til en verdi av 18,8 millioner kroner. Kontrakten omfatter 
Wavemaster fôrflåte, Akvasmart fôringsanlegg og Polarcirkel merder.

Snur ryggen 
til konsesjons-
bråket i nord

Einar Lindbæk 
og Øystein Hage
Ålesund/Bergen

FiskeribladetFiskaren skrev 
onsdag at  fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen 
personlig drar fordel av at 
Fiskeridirektoratet tar lak-
sekonsesjonen fra Lofoten 
Sjøprodukter for å gi den til 
Sinkaberg-Hansens selskap 
Bindalslaks. 

– Jeg kjenner kun saken om 
tildelinger av laksekonsesjoner 
i Nordland fra media. Den har 
jeg ingen kommentar til. Det er 
rett og slett ikke mitt bord, sier 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen.

Medeier
Som 11 prosents eier i Sinka-
berg-Hansen har hun person-
lige fordeler av at Bindalslaks 
får konsesjonen i stedet for Lo-
foten Sjøprodukter. Som stads-
råd har hun ingen meninger 
om saken.

Hun minner om at avgjørel-
sen er tatt i Fiskeridirektoratet 
Nordland og at Fiskeridirekto-
ratet sentralt er klageinstans.

– Slik er forvaltningen og den 
gjør at jeg slipper å ha noe med 
slike saker å gjøre. De havner 
ikke på mitt bord.

– Hvilke vurderinger gjør du 
deg av saken ut fra de opplys-
ninger som er kommet fram ?

– Som sagt har jeg ingen 
synspunkt eller vurderinger 
av dette.

– Burde ikke du, som fiskeri- 
og kystminister, ha synspunkt 
på en sak som handler om tilde-
linger av konsesjoner ?

– Nei, det er ikke nødvendig 
ut fra den forvaltningen vi har i 

forhold til slike konsesjoner.
– Er det en reell toinstans-

behandling når direktoratet 
behandler en klage på en av-
gjørelse i direktoratet ?

– Slik fungerer det nå. End-
ringen som kommer er at slike 
saker vil bli behandlet av fylkes-
mannen med direktoratet som 
klageinstans. FKD vil fortsatt 
ikke ha ansvar for slike saker.

Slik er det bare
Ordfører Jonny 
Finstad i Vest-
vågøy kom-
mune trekker 
fiskeriminister 
Lisbeth Berg 
Hansen inn i 
saken og kre-
ver at Lofoten 
Sjøprodukter 
får konsesjo-
nen tilbake:

– Det synes riktig å påpeke 
at fiskeriminister Lisbeth Berg 
Hansen har eierinteresser i 

klagende bedrift som ønsker 
refordeling av konsesjonen til 
Lofoten Sjøprodukter AS, sier 
Finstad.

– Hva ønsker du å si til Lo-
foten Sjøprodukter som ble 
fratatt konsesjonen til fordel 
for selskapet du er medeier i, 
Sinkaberg-Hansen, Lisbeth 
Berg-Hansen ?

– Slik er slike prosesser. Noen 

vinner, andre taper. Ut over det 
har jeg ingen kommentar til 
saken eller de utspill som er 
kommet om den, sier ministe-
ren.

Sinkaberg-Hansen, hvor Lis-
beth Berg-Hansen eier 11 pro-
sent, kan komme til å få store 
slakteoppgaver som følger av 
Fiskeridirektørens foreløpige 
vedtak. Et endelig vedtak fra 
fiskeridirektøren vil foreligge 
i løpet av juni.

Bindalslaks, som er et 100 
prosent eid datterselskap av 
Sinkaberg-Hansen og Kobb-
våglaks, ligger an til å komme 
på listen over selskaper som 
får konsesjoner i 2009-runden 
etter klagerunden.

einar.lindbæk@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 23

Fakta: Bråket
Lakseoppdretteselskapet QQ

Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag ligger an til å få råstoff 
tilsvarende to laksekonsesjoner 
etter klagebehandlingen for kon-
sesjonsrunden 2009 i Nordland. 
Lisbeth Berg-Hansen er medeier 
i selskapet.

Fiskeridirektoratet gjør nå QQ

en ny vurdering av konsesjons-
øknadene og andre forhold til 
Bindalslaks og Kobbvåglaks i 
Nordland.

De to selskapet klaget det QQ

negative konsesjonsvedtaket til 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

Fiskeridirektoratet i Bergen QQ

har etter klagebehandlingen 
kommet til at regionkontoret har 
gjort en feil ved at de to selska-
pene har blitt vurdert uteluk-
kende på bakgrunn av viderefor-
edlingen skal skje i Nordland.

Fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen snur 
ryggen til kritikken 
rundt laksekonsesjons-
tildelingen i Nordland.  
Vestvågøy-ordfører, 
Jonny Finstad, mener 
imidlertid hele saken 
lukter, og at Fiskeridirek-
toratet aldri burde vært 
klageinnstans i striden.

z konsesjoner

Jonny 
Finstad

Noen vinner, andre  ”taper. Ut over det har 
jeg ingen kommentar 
til saken eller de utspill 
som er kommet om 
den.
Lisbeth Berg Hansen

HAVBRUK Lakselus: Tiltakene i en ny forskrift for å bekjempe lakselus i Hardanger-
fjorden vil ha for liten effekt til å hindre at villaksen og sjøøretten i området 
går tapt i løpet av få år, mener Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Ministerens selskap vant konsesjonene

Agnar Berg
Bodø

Det er klart etter klagerunden 
der Fiskeridirektoratet har 
gjort en foreløpig endring av 
konsesjonstildelingen i Nord-
land. 

Eier 11 prosent
Striden rundt tildelingen av nye 
laksekonsesjoner i Nordland 
har pågått i ett år, og det viser 
seg at Sinkaberg-Hansen er en 
av de virkelig store vinnerne 
etter klagerunden.   Selskapet, 
som ligger i Nord-Trøndelag, 
kan komme til å få store slakte-
oppgaver som følger av Fiskeri-
direktørens foreløpige vedtak.  
Et endelig vedtak fra fiskeridi-
rektøren vil foreligge i løpet av 
juni.  Fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen eier 11 prosent av 
familieselskapet. 

Snudde om
I begynnelsen av mai lå det an 
til at slakteriet og viderefor-
edlingsanlegget til Sinkaberg-
Hansen i Nærøy kommune i 
Nord-Trøndelag kunne få «nytt 
råstoff» til sitt anlegg fra tre 
laksekonsesjoner fra de «nye» 
2009-konsesjonenene til Bin-
dalslaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter.

De tre selskapene holder til 
i Nordland og hadde klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen på 
at de ikke ble prioritert av Fis-
keridirektoratet i Nordland.

Etter noen dager røk imid-
lertid Norsk Havbrukssenter ut 
som kandidat for å få sin søknad 
vurdert på nytt av direktoratet 
i Bergen.

100 prosent eid
Men både Bindalslaks, som er 
et 100 prosent eid datterselskap 
av Sinkaberg-Hansen og Kobb-
våglaks, ligger an til å komme 
på listen over selskaper som 
får konsesjoner i 2009-runden 
etter klagerunden.

Oppdrettsselskaper får lak-
sekonsesjoner i hard kamp med 
nabooppdrettere fordi de har 
et bedre opplegg med slakting 
og bearbeiding hos andre lak-
seselskaper.   

Bearbeiding i fylket
– Jeg har ikke hørt om at det 
finnes avtaler om bearbeiding. 
Selv har vi i hvertfall ikke det, 
sier Sinkaberg.

De to selskapene var ikke på 
prioriteringslisten til Fiskeri-

direktoratets regionkontor i 
Nordland fordi direktoratet i 
Nordland ikke ville gi konsesjo-
ner til selskaper som ville sende 
fisken ut av fylket for slakting 
og bearbeiding.

Nå ligger imidlertid Bin-
dalslaks an til å få sine konse-
sjoner fordi Fiskeridirektoratet 
i Bergen tolker tildelingsforske-
riften dit hen at det ikke står 
noe om at slakting og viderefor-
edling skal skje i samme fylke 
som oppdrettet skjer.

Bindalslaks og Kobbvåglaks 
er vurdert til å ha et bedre opp-
legg for å oppfylle det ene tilde-
lingskriteriet, bearbeiding, enn 
de to selskapene som nå står i 
fare for å miste sine 2009-kon-
sesjoner i Nordland.

Best med egenprodusert
Finn Sinka-
berg sier at 
S i n k a b e r g -
Hansen kjøper 
fisk fra andre 
oppdretterne, 
men at det er 
fisk produsert 
på egne konse-
sjoner som er 
klart mest interessant.

– Da vet vi hva vi har å for-
holde oss til. Fisk fra eksterne 
er usikkert, sier han.

Sinkaberg sier videre at 
slaktevataler ikke er på mer 
enn ett års varighet. Hva som 
videreforedles og hva som sel-
ges som rund fisk avhenger av 
kontrakter.

– Vi må forholde oss til kon-
traktene uansett hva spottpri-
sen er.  Ved høge råstoffpriser 
er det mindre gunstig for oss å 
bearbeide fisken. I fjor bearbei-
det vi 10.000 tonn. Om lag 60 
prosent av fisken vi oppdretter 
på egne konsesjoner går til be-
arbeiding, sier Sinkaberg.

Sinkaberg-Hansen har selv 
åtte konsesjoner i Nord-Trøn-
delag.  Datterselskapet Bin-
dalslaks har fire konsesjoner 
i Nordland.

Ikke behandlet
NB! Saken har ikke vært 
behandlet i Fiskeri- og kyst-
departementet, kun i Fiske-
ridirektoratet. Det gjør at fis-
keriministeren ikke er inhabil 
i saken.

Saken ble i går forelagt fiske-
riministeren, men Berg-Hansen 
kom ikke med svar før avisen 
gikk i trykken.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

VINNEREN: Lisbeth-Berg 
Hansens selskap Sinkaberg-
Hansen er blitt den store 
vinneren i konsesjonstriden i 
Nordland. FOTO:DN

Oppdrettsselskapet til 
fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen, Sinka-
berg-Hansen, i Nord-
Trøndelag er på papiret 
«vinneren» av konse-
sjonsrunden 2009. 

z konsesjoner

Finn 
Sinkaberg

Jeg har ikke hørt  ”om at det finnes avtaler 
om bearbeiding. Selv 
har vi i hvert fall ikke 
det
Lakseoppdretter Finn Sinkaberg i 
Sinkaberg-Hansen

Skjønner ikke fylkeskommunen
Kobbvåglaks er ett av to 
lakseoppdrettsselskaper i 
Nordland som ligger an til å få 
laksekonsesjonen selskapet 
søkte om i fjor etter kla-
gerunden.

Kobbvåglaks holder til i 
Herøy kommune på Helge-
land. Selskapet har i dag én 
laksekonsesjon. Kobbvåglaks 
har slakteavtale med Bin-
dalslaks i Nord-Trøndelag.

I tildelingsrunden 2009 fikk 
fylkeskommunene anledning 

til å prioritere selskapet de 
ønsker skulle få konsesjonen i 
«hjemfylket». 

Prioriteringslisten skulle 
imidlertid overprøves av 
Fiskeridirektoratets regi-
onkontor. I Nordland hadde 
fylkeskommunen et prinsipp 
om bare å prioritere selska-
per som hadde planer om 
oppdrett, slakting og videre-
foredling i fylket.

Fylkespolitikerne i Nord-
land satte Kobbvåglaks opp 
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Villaks: Når laksefisket i elvene åpnes, vil 120 av 450 elver bli stengt. Det 
vil medføre tap på 280 millioner. Det er innført innstramminger i sesongleng-
den for 180 elver - og i de øvrige elvene er det innført ulike reguleringer. (IF)

Rømming: Et ukjent antall oppdrettslaks kan ha rømt fra et ikke identifi-
sert anlegg - trolig i Finnmark. Finnmark Dagblad melder at det på under et 
døgn er fisket rundt 400 oppdrettslaks i Vassbukta og Straumenbassenget.

transport: Fiskedistribu-
tøren Seaborn i Bergen har 
utfordringer under streiken. 
Seaborn sender ut ti vogntog 
i snitt per døgn. – Vi er berørt 
av streiken, men har funnet 
løsninger med andre transpor-
tører. Det har ikke vært de store 
lidelsene, men en del utfordrin-
ger, sier logistikkoordinator 
Gerdt Nordvik i Seaborn til 

IntraFish.  Streiken gjør at ter-
minaler er stengt, så selskapet 
forsøker å få til direkte biler fra 
anlegg til kunde. Det gir trolig 
noe økte kostnader fordi ikke 
alle vogntog er fullastet. 

– Vi prøver å unngå halvfulle 
biler, men det går ikke alltid. 
Vår fordel er at vi kan planlegge 
litt på anleggene, så det har 
stort sett rullet og gått. (IF)

Streiken gir utfordringer

rEsULtat: Bremnes Fryseri-
konsernet på Bømlo bedret 
resultatet i fjor med over 90 
millioner kroner før skatt.Gode 
priser på laks og ørret og en 
god biologisk situasjon med 
god produksjon er hovedårsa-
ken til at konsernet snudde re-
sultat før skatt i 2008 på minus 
10,7 millioner kroner til solide 
82,3 millioner kroner i pluss i 
fjor. Konsernet hadde i fjor en 
betydelig vekst og omsetningen 
økte fra 473,9 millioner kroner 
i 2008 til knappe 650 millioner 
kroner i fjor. Det er en vekst på 
37 prosent. Driften er kraftig 
bedret og driftsresultatet mer 
enn doblet til 72 millioner kro-
ner i løpet av fjoråret.Konsernet 
består av Bremnes Fryseri, 
Bremnes Seashore, Kald Fisk, 
Espevær Fiskeoppdrett og 49 

prosent av Salmon Brands 
som driver distribusjon og salg 
av Salma-laks. Virksomheten 
omfatter alt fra oppdrett av 
settefisk og matfisk, slakting, 
pakking, frysing og foredling av 
oppdrettet matfisk. Bremnes 
Fryseri AS er morselskapet/
holdingselskapet som driver 
med eiendomsdrift og investe-
ringer i andre foretak. 

Hovedkontoret er på Bømlo i 
Sunnhordland, men konsernet 
har avdelinger i Hardanger, 
Sunnhordland og Rogaland.

Viseadministrende direktør 
Bjørn Willy Sæverud er fornøyd 
med fjoråret. - Det kunne vært 
både verre og bedre, men vi 
kan vel si at vi er fornøyd. Gode 
priser og en god biologisk si-
tuasjon ga en god produksjon i 
2009, sier Sæverud (IntraFish).

Fra minus til pluss for Bremnes

miLjø: Kurt Oddekalv og hans 
miljøkrigere har aksjonert med 
sterke virkemiddel mot cirka 
100 butikker for å få norsk 
oppdrettslaks ut av hyllene.

30- 50 aktivister har aksjo-
nert mot butikkene over hele 
landet så langt. Aksjonen pågår 
fortsatt og ifølge Oddekalv er 
dette bare begynnelsen på en 
lang rekke aksjoner. 

Opp mot 300 butikker skal 
få besøk, og Oddekalv vars-
ler 11-12 andre aksjoner mot 
oppdrettsnæringen utover 
sommeren og høsten. 

Metoden de bruker i butik-
kene, er enkel og effektiv. Ak-
sjonistene går inn i butikkene, 
fyller en handlevogn med laks 
og lar den stå for at fisken skal 
bli ødelagt. (IntraFish)

Oddekalv: – Varer til destruksjon

FÔr: Det ble omsatt 21.128 
tonn innenlands produsert 
tørrfor for laks og ørret i uke 19, 
mot 20.372 tonn i foregående 
uke. Det fremgår av statistikk 
fra fiskeri- og havbruksnærin-
gens landsforening (FHL).Frem 
til uke 19 i 2010 er det omsatt 
289.095 tonn tørrfor. Det tilsva-
rer en oppgang på 13 prosent 
fra samme periode i fjor. Rap-
porterte uketall er midlertidige 
og justeres etter hvert som salg 
per måned foreligger. (IF)

Fôrsalget opp
viLLaks: Elveeiere i Sogne-
fjorden advarer mot at Sjøtroll 
Havbruk skal få etablere seg 
der, skriver BT. Sjøtroll har 
søkt konsesjon om fire nye 
oppdrettsanlegg i Sognefjor-
den. - Hardangerfjorden er 
mer eller mindre ødelagt, og 
nå vil de flytte til Sognefjorden. 
Hvis man åpner for ytterligere 
fortetting av oppdrettsanlegg 
her, vil det bli en vits å kalle 
Sognefjorden for en nasjonal 
laksefjord, sier Bjørn Vike. (IF)

Sjøtroll vant fram

rEttssak: Oppdrettshøv-
dingen Gerhard Alsaker, 
Bjølve Bruk (datterselskap) 
og entreprenøren Paul Ole 
Hauge ble dømt for overtre-
delse av kulturminneloven 
og plan- og bygningsloven. 
Alsaker anker dommen. (IF)

torsk: Storfjord Torsk er 
ikke anmeldt for rømming 
av oppdrettet torsk. Det 
har politiadvokat Tor Børge 
Nordmo i Troms politidistrikt 
bekreftet overfor styreleder 
Steinar Eliassen i Storfjord 
Torsk.

Frp krever full  
opprydding 
Konsesjoner: Harald Nesvik 
(Frp) er klar over situasjonen 
i Nordland, og sier at dette il-
lustrerer de problemene Lisbeth 
Berg-Hansen har hatt fra begyn-
nelsen i forhold til habilitets-
spørsmål, settestatsrådsaken og 
den juridiske vurderingen som 
ble gjort i fjor høst.

– Jeg synes hun har gjort en 
god jobb som statsråd. Min kri-
tikk går mot statsminister Jens 
Stoltenberg som ikke på et langt 
tidligere tidspunkt avklarte situa-
sjonen. Det var for mye rot rundt 
ministerens posisjon i fjor høst, 
og nå ser vi hva det resulterer i. 

Nesvik er kjent med at 
Sinkaberg-Hansen går ut som 
den store seiersherren, og han 
forventer en skikkelig grunn-
giving fra Fiskeridirektoratet i 
klagesaken. 

– Det er viktig at grunngi-
vingen blir presentert oss i sin 
helhet, slik at vi  er helt sikker på 
at ingenting uheldig har skjedd, 
sier han og påpeker at han på 
ingenmåte tror Lisbeth Berg-
hansen har involvert seg i denne 
saken.

Ministerens selskap vant konsesjonene

Fakta: vant Fram
Lakseoppdretteselskapet QQ

Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag ligger an til å få råstoff 
tilsvarende to laksekonsesjoner 
etter klagebehandlingen for kon-
sesjonsrunden 2009 i Nordland. 
Lisbeth Berg-Hansen er medeier 
i selskapet.

Fiskeridirektoratet gjør nå QQ

en ny vurdering av konsesjons-
øknadene og andre forhold til 
Bindalslaks og Kobbvåglaks i 
Nordland.

De to selskapet klaget det QQ

negative konsesjonsvedtaket til 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

Fiskeridirektoratet i Bergen QQ

har etter klagebehandlingen 
kommet til at regionkontoret har 
gjort en feil ved at de to selska-
pene har blitt vurdert uteluk-
kende på bakgrunn av viderefor-
edlingen skal skje i Nordland. 

Skjønner ikke fylkeskommunen
på konsesjonslista. – Jeg 
synes det er merkelig at 
fylkeskommunen prioriterte 
oss fordi vi skrev i søknaden 
at vi ville videreforedle laksen 
fra 2009-konsesjonen hos 
Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag. 

Vi skrev også at vi ville 
forøke å få startet et slakte- 
og videreforedlingsanlegg 
sammen med andre mindre 
oppdrettere på Helgeland, 
sier eier og daglig leder 

i Kobbvåglaks, Gunnar Mikal-
sen. Fylkesråd i Nordland, 
Arve Knutsen (KrF) sier at 
han ikke husker begrunnel-
sen for hvorfor fylkeskommu-
nen prioriterte Kobbvåglaks.

Regionkontoret til Fiskeri-
direktoratet i Nordland «tok» 
imidlertid selskapet av listen. 

Kobbvåglaks klaget regi-
onkontorets vedtak inn til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Selskapets søknad blir nå 
vurdert på nytt.

skuffelse i NordlaNd

Agnar Berg
Bodø

L a k s e o p p -
drettsselska-
pet Lofoten 
Sjøprodukter 
mottok i be-
gynnelsen av 
denne uken fra 
Fiskeridirekto-
ratet i Bergen 
et forhåndsvar-
sel om tilbaketrekking av den 
konsesjonen selskapet har fått 
et midlertidig tilsagn om.

Skuffende
– Det var skuffende og over-
raskende fordi vi trodde at vi 

var blant de best kvalifiserte 
søkerne. 

Vi er et lite oppdrettselskap 
og vi satser på viderefored-
ling. 

Dermed oppfyller vi de to 
hovedkriteriene for konsesjons-
runden 2009, sier Mosseng,

Familieselskapet Lofoten Sjø-
dukter holder til i Mortsund 
på Vestvågøy. Selskapet har to 
konsesjoner og eget lakseslak-
teri.

Lofoten Sjøprodukter var 
inne i varmen en stund i kon-
sesjonsrunden 2009, men har 
nå altså falt ut.

Da Nordland fylkeskom-
mune prioriterte de 15 konse-
sjonenene som var øremerket 
Nordland, kom ikke Lofoten 
Sjøprodukter med.

Men da Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland over-
prøve fylkeskommunens liste, 
kom selskapet med.

Tøff klagerunde
Det varte frem til forhåndsvars-
let til Fiskeridirektoratet nådde 
Mortsund.

Etter en tøff klagerunden vil 
Fiskeridirktoratet i Bergen gi 
en av klagerne 2009-konsesjo-
nen som Lofoten Sjøprodukter 
hadde. 

Den andre skal «tas» fra Gil-
deskål Forskningsstasjon.

I forhåndsvarslet fra Fiske-
ridirektoratet står det:

Godkjent for bearbeiding
«Fiskeridirektoratet vurderer 
Lofoten Sjøprodukter AS og 
Gildeskål Forskningsstasjon 
AS sine søknader for å være 
de to søknadene som oppfyl-
ler tildelingskriteriene dårligst 
blant de som har fått tilsagn i 
fylke.»

Fiskeridirektoratet mener at 
Lofoten Sjøprodukter ikke har 
sannsynligggjort at selskapet 
har seriøse planer om å gå i 
gang med videreforedling.

Fiskeridirektoratet skriver i 
forhåndsvarslet at:  

«Det har ikke blitt lagt ved 
dokumentasjon fra Seafood 
Invest AS eller Lofoten Sjøpro-
dukter AS som dokumenterer 
fasiliteter for filetering, utstyr 
til filetering, utstyr til filetlinjen 
eller kontrakter og kjøpsavta-
ler for slik utstyr innen søk-
nadsfristen.»

– Vi skjærer filet på anleg-
get vårt. At Fiskeridirektoratet 
hevder at vi ikke har dokumen-
tert dette med videreforedling, 
kan jeg ikke skjønne. 

Vi er jo godkjent av Mattil-
synet for videreforedling og vi 
skrev i søknaden at vi ha lagt til 
rette for videreforedling. 

Jeg føler det nesten slik at 

det blir konstruert argumen-
ter for å få et annet resultat av 
konsesjonsrunden 2009, sier 
Mosseng.

Fra liten til stor
Det er selskapene Bindalslaks 
og Kobbvåglaks på Helgeland 
som Fiskeridirektoratet me-
ner møter tildelingskriteriene 
bedre.

Bindalslaks er et heleid 
datterselskap til Sinkaberg-
Hansen i Nord-Trøndelag. Bin-
dalslaks har fire konsesjoner. 
Sinkaberg-Hansen har åtte. 

Fisken fra Bindalslaks slak-
tes og videreforedlet i dag ved 
Sinkaberg-Hansens anlegg like 
ved Rørvik.

– Jeg skal være forsiktig med 
å si noe stygt om andre selska-
per, men jeg synes det er urett-
ferdig at Fiskeridirktoratet tar 
fra oss som er et lite selskap og 
som skal ha bearbeiding her på 
stedet og «gir» konsesjon til et 
stort selskap som slakter og 
bearbeider fisken sin i et annet 
fylke, sier Mosseng.

Vil klage 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål Forskningsstasjon har 
tre uker på seg til å gi tilsvar 
på forhåndsvarslet til Fiskeri-
direktoratet.

– Vi blir selvfølgelig å klage 

på forhåndsvarslet, sier Mos-
seng.

I tildelingsforskriften for 
konsesjonsrunden 2009 står 
det dette om hvem som skal 
prioriteres:

«Ved prioritering av søknader 
skal det leggjast vekt på:

a) Om søkjar er ein mindre 
aktør i næringa

b) Om søkjar vil leggje til 
rette for auka bearbeiding med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistrikta i Noreg»

Ekspedisjonssjef i Fiskeri- og 
kystdepartementet, Magnor 
Nerheim, sier at det er bearbei-
ding av fisken som er poenget. 
Det spiller ingen rolle hvor det 
skjer. – Oppdrett i et fylke og 
bearbeiding i et annet er like 
godt som om begge deler skjer i 
samme fylke, sier Nerheim.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

– Det er overraskende 
og skuffende at Fiske-
ridirektoratet ønsker å 
ta fra oss konsesjonen 
som vi har fått tilsagn 
om, sier Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Men selskapet gir ikke 
opp kampen.

z konsesjoner

Roger 
Mosseng

– Det var skuf- ”fende og overraskende 
fordi vi trodde at vi var 
blant de best kvalifi-
serte søkerne
Roger Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter

14 HAVBRUK fredag 14. mai 2010 FISKERIBLADETFISKAREN

FiskeribladetFiskaren 14.5.

HAVBRUK 17FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 2. juni 2010

TAUS: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil ikke uttale seg om konsesjonsstriden i Nordland, selv om hun som medeier i Sinkaberg-
Hansen har gått ut som den store vinneren av konsesjonsrunden. FOTO: INGUN A. MÆHLUM

Prisnedgang 
for laksen
pris: Eksportprisen for laks 
falt med en drøy krone den 
siste uka. Samtidig økte 
eksportvolumet med nesten 
1.000 tonn. 

Eksportprisen for fersk laks 
endte på 39,65 kroner i gjen-
nomsnitt i uke 21. 

Det er en nedgang på 5,1 
prosent fra uka før, da det 
ble notert ny prisrekord med 
41,78 kroner per kilo, ifølge 
tallene fra Statistisk sentral-
byrå. Eksportvolumet i uke 
21 ble 11.535 tonn.  
 Det er en oppgang på 8,5 
prosent fra uka før, da det 
ble eksportert 10.629 tonn 
fersk laks. I uka som gikk ble 
det i tillegg til fersk laks også 
eksportert 531 tonn fryst laks 
til en gjennomsnittlig kilopris 
på 41,23 kroner. 

Lakseeksporten 
nådde 2,5 mrd
Eksport: Tall fra Eksportut-
valget for fisk viser at dette er 
den høyeste eksportverdien 
som noen gang er målt for 
laks i mai måned. Verdivek-
sten, sammenlignet med 
samme måned i fjor, er på 26 
prosent eller 509 millioner 
kroner.    

–  Årsaken til den sterke 
lakseeksporten er en kom-
binasjon av økt etterspørsel 
og redusert konkurranse i 
verdensmarkedet for laks, sier 
Paul Aandahl, markedsanaly-
tiker i Eksportutvalget for fisk. 
Eksportert totalvolum av laks 
økte i mai med 10 % til 58 898 
tonn sammenlignet med mai 
2009. 

Samtidig økte prisen for 
fersk hel laks med 14 % til 
39,91 kroner per kilo. Dette er 
den høyeste prisen for fersk 
laks som er målt siden juni 
2006. Da var prisen 41,54 
kroner per kilo. Sammenlignet 
med april måned er prisøknin-
gen på 1,09 kroner.

Har eksportert 
sjømat for 20 mrd.
Eksport: Hittil i år er det 
eksportert sjømat for 19,9 
milliarder kroner. I mai ble 
det eksportert sjømat for 3,9 
milliarder kroner. Dette er en 
økning på 568 millioner eller 
17 prosent i forhold til mai 
2009. 

Hittil i år er det eksportert 
sjømat for 19,9 milliarder 
kroner, en økning på 2,7 milli-
arder eller 16 prosent i forhold 
til samme periode i fjor. Det er 
eksportrekord for mai måned 
og perioden januar til og med 
mai, ifølge tall fra Eksportut-
valget for fisk. 

– En kraftig vekst i ekspor-
ten av laks og hvitfisk hittil 
i år har bidratt til at det er 
eksportert sjømat for nesten 
20 milliarder kroner, sier 
Egil Ove Sundheim, direktør 
for markedsinformasjon i 
Eksportutvalget for fisk, i en 
melding. 
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Villaks: Kyst.no har sjekket hva lokalavisene langs kysten melder om årets 
første fangster, etter at fiske etter villaks i elv startet natt til første juni. Det 
er stort sett optimistiske saker.

Dom: Frifinnelsen av Flatanger Settefisk i Namdal tingrett, kan føre til at 
Fiskeridirektoratet og Økokrim endrer retningslinene for håndtering saker om 
rømming fra oppdrett, melder fish.no

konflikt: 26 bedrifter innen 
fiskeforedling kan bli rammet 
av streik fra fredag. Det kan 
lamme en viktig del av den 
norske laksenæringen. Her er 
oversikten over de som kan bli 
rammet. Norsk nærings- og 
nytelsesmiddelarbeiderforbund 
(NNN) har varslet plassfrate-
delse for 1.446 arbeidere ved 
en eventuell streik. 26 bedrifter 

blir eventuelt rammet dersom 
meklingen mellom partene 3. 
og 4. juni knyttet til Fiskeindus-
trioverenskomsten ikke fører 
frem. Det skriver FHL på sine 
nettsider. Meklingen mellom 
FHL og NNN knyttet til Fiskein-
dustrioverenskomsten finner 
som sted førstkommende tors-
dag og fredag, med meklings-
frist fredag den 4. juni kl. 24. 

1.446 kan gå ut i streik fra fredag 

reklame: - Det er helt feil av 
Erik Sterud å reklamere for sitt 
hjertebarn, radiomerking, på 
vår bekostning og på feilaktig 
grunnlag, sier Håkon Volden.

Han er regiondirektør for 
Grieg Seafood Finnmark.

Mandag meldte Finnmark 
Dagblad om et ukjent antall 
oppdrettslaks på rømmen på 
østsiden av Seilandet utenfor 
Hammerfest. Fisken som fan-
ges, er på to til fem kilo. Mistan-
ken rettet seg umiddelbart mot 
de to selskapene i området. 
IntraFish har intervjuet det ene 
av dem, Grieg Seafood. 

- Vi reagerte umiddelbart 
og seks dykkere fra Artic 
Seaworks AS ble sendt ned for 
å sjekke notposene, men de 
rutinerte dykkerne fant ingen 
hull. Det er heller ikke registrert 

noen avvik i rutiner, og fôringen 
av fisken er på normalnivå i alle 
mærer, sier Volden.

Oppdretterne har fått mye 
pes fra media og lokalbefolk-
ning som reagerer på rømmin-
gen. 

For noen uker siden hadde 
Grieg Seafood Finnmark en 
rømming av smolt som veide 
et kvart kilo i snitt. Den ble på 
forskriftsmessig vis meldt til 
myndighetene.

- Vi beklager den på det 
sterkeste, sier Volden. 

Den rømmingen må imidler-
tid ikke forveksles med fisken 
som nå blir fanget på østsiden 
av Seilandet.

- Laksen som media skriver 
om, har ikke fôr i tarmene. Det 
betyr at den kan ha vandret 
langt, sier Volden til IntraFish.

Grieg vil ikke brukes i negativ reklame.

sykdom: I perioden fra 2004 
til ut april i år har sykdommen 
PD påført norske oppdret-
tere tap for minst 4,4 mil-
liarder kroner.Et estimat fra 
Veterinærhøgskolen anslår 
at hvert PD-utbrudd koster et 
oppdrettsselskap rundt 10 mil-
lioner kroner. 

– Og det er nok et konser-
vativt anslag, sier veterinær 

Paul Negård til IntraFish. Fram 
til 1.mai var han koordinator 
for det treårige PD-prosjektet 
på Vestlandet. Prosjektet 
skal vare fram til våren 2011. 
Etterfølgeren hans er allerede 
på plass. Det er Camilla Myr 
som begynte i april. Hun skal 
evaluere tiltakene som er iverk-
satt i perioden. Rapporten vil 
foreligge til neste vår. (IF)

PD-tap for minst 4,4 milliarder

oppkjøp: Bremnes Fryseri-
konsernet betalte 46 mil-
lioner kroner for Espevær 
Fiskeoppdrett. Nå er hele 
selskapet overtatt. I fjor kjøpte 
Bremnes Fryseri 39 prosent 
av oppdrettsselskapet. Nå har 
Bremnes overtatt alle aksjene 
fra de tidligere eierne Skasei 
AS og Lyngbu AS som eies av 
Størksen-familien på Rubbe-
stadneset. Prisen er på 46 mil-
lioner kroner, melder IntraFish 
på sine nettsider.

Betalte 46 mill.
helsekost: – Vi er opptatt 
av bærekraft, derfor er vi 
opptatt av at det er nok marint 
protein og fett i fôret, sier 
adm. dir. i Salmon group Leif 
Rune Pedersen. Han forteller 
fôrforhandlingene nettopp er 
gjennomført og at fôret Salmon 
Group vil benytte i år og neste 
år vil ha minimum 30 prosent 
fiskemel. – Bærekraftbegrepet 
inneholder så mye, og kvalitet 
og fiskehelse er en de av dette, 
sier Pedernen til  kyst.no

Fokus på bærekraft

forbruk: Johann Kvalheim 
i Eksportutvalet for fisk trur 
ikkje konsumentane er opp-
tatt av om oppdrettslaksen 
er underlagt ei sertifiserings-
ordning. Men for innkjøpa-
rane vil ei slik ordning gi tillit, 
melder kyst.no.

ulykke: Brønnbåten 
«Ronja» fikk assistanse fra 
redningsskøyta «Kristian 
Gerhard Jebsen» etter at det 
søndag brøt ut brann i mas-
kinrommet. Den 40 meter 
lange brønnbåten, eies av 
Sølvtrans Rederi AS, skriver 

TAUS: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen vil ikke uttale seg om konsesjonsstriden i Nordland, selv om hun som medeier i Sinkaberg-
Hansen har gått ut som den store vinneren av konsesjonsrunden. FOTO: INGUN A. MÆHLUM
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HAVBRUK Laksefiske: Statens naturoppsyn (SNO) har gjennom våren drevet fore-
byggende lakseoppsyn i sjø, og har avdekket at ulovlig laksefiske fortsetter i 
problemområder. 

– «Folkesnakk» 
om inhabilitet gjør 
ministeren inhabil

Agnar Berg
Stavanger

– Det er forven-
tet at det Fiske-
ridirektoratet 
og Fiskeri- og 
kystdeparte-
mentet gjør 
skal være rett 
og riktig. Når 
folk begyn-
ner å lure på 
om fiskeri- og kystministeren 
er inhabil i konsesjonssaken 
fordi hun selv er medeier i et 
oppdrettsselskap. Ja da er hun 
faktisk etter inhabilitetshjem-
melen i forvaltningsloven inha-
bil, sier fiskerijurist og førstea-
manuensis Peter Ørebech ved 
Universitetet i Tromsø. 

Folkesnakk
Ørebeck sier at det kan være 
nok at det er «folkesnakk» om 
at hun er inhabil og det trenger 
ikke være hold i ryktene for at 
hun faktisk burde vike sete og 
overlate saken til næringsmi-
nisteren. Bakgrunnen for det 
er forvaltningsloven paragraf 
6 annet ledd som sier at en tje-
nestemann eller ombudsmann 
er ugild «når andre særegne 
forhold foreligger som er eg-
net til å svekke tilliten til hans 
upartiskhet». Troen på at stats-
råden mæler sin egen kake er 
nok. Når statsråden er inhabil 
er hele hennes forvaltnings-
apparat inhabil i henhold til 
forvaltningsloven paragraf 6 
tredje ledd. Dette rammer alle i 
departementet og direktoratet, 
sier Ørebech.

I konsesjonsrunden 2009 
hadde fylkeskommunene i 
oppdrag å komme med råd 
om hvilke selskaper som skulle 
prioriteres i konsesjonstilde-
lingen.

Fiskeridirektoratets region-
kontor kunne overprøve fylkes-
kommunens prioritering.

I Nordland var ikke Bin-
dalslaks, det selskapet Berg-
Hansen er medeier i, med på lis-
ten til fylkeskommunen eller til 
regionkontoret over selskaper 
som skulle «få» konsesjoner.

Ikke inhabil
Derimot vant Bindalslaks fram 
i en klagesak. Selskapet klaget 
Fiskeridirektoratets i Nordland 
sitt vedtak inn til Fiskeridirek-
toratet i Bergen.

Bindalslaks er et heleid dat-
terselskap av Sinkaberg-Han-
sen i Nord-Trøndelag.

Bindalslaks skulle slakte og 
videreforedle laksen fra den 
«nye» konsesjonen hos Sinka-
berg-Hansens anlegg i Nord-
Trøndelag. Derfor «ga» verken 
Nordland Fylkeskommune eller 
regionkontoret selskapet kon-
sesjonen fordi deres holdning 
var at slakting og bearbeiding 
også skulle skje i Nordland.

Lisbeth Berg-Hansen har 
ikke erklært seg inhabil i 
konsesjonssaken fordi depar-
tementet ikke har noe med kon-
sesjonsrunden å gjøre etter at 
tildelingsforskriften var ferdig 
og konsesjonene utlyst.

Er ombudsmann
– Lisbeth Berg-Hansen har 
etter min mening en lempelig 
forhold til lov og rett. Hun er 
en «ombudmann» og må følge 
forvaltningsloven. Jeg har selv 
arbeidet i Fiskeri- og kystde-
partementet og vet at dette med 
inhabilitet ikke tas alvorlig nok. 
Det vi gjorde da vi var i tvil var 

å finne ut hva vi gjorde året før. 
Det vi gjorde året før var ikke 
alltid i overenstemmelse med 
loven. Det ble praksisen, sier 
Ørebeck.

– Hvordan kan Berg-Hansen 
være inhabil når hun ikke har 
noe med konsesjonssaken å 
gjøre?

– Både Fiskeri- og kystdepar-
tementet og Fiskeridirektora-
tet er inhabil. For så vidt når 
fiskeri- og kystministeren er 
inhabil, er hele systemet med 
departement og direktoratet 
inhabil. I konsesjonssaken, er 
klagesaken omgjort av direkto-

ratet i Bergen. Resultatet ble til 
en fordel for Berg-Hansen siden 
hun er medeier i Sikaberg-Han-
sen. At den «underordnede»gjør 
et vedtak som gleder lederen, 
kan ha vært en ledetråd for tan-
ken, som da må lede til inhabi-
litet. Lederen er Berg-Hansen 
og saksbehandlerne er de som 
behandlet klagen i direktoratet, 
sier Ørebech.

Strekker det langt
Rådgiver Ole Knut Løstegaard i 
Lovavdelingen i Justisdeparte-
mentet, sier Ørebechs tolking 
av regelverket er å strekke 
inhabilitesregelen vel langt 
hvis Berg-Hansen, Fiskeri- og 
kystdepartementet og Fiskeri-
direktoratet ble erklært inhabil 
i konsesjonssaken.

– Det er Fiskeridirektoratet 
som har saken. Berg-Hansen 
har ikke blandet seg opp i den, 
eller instruert direktoratet, sier 
Løstegaard.

Ørebech sier at Berg-Hansen 
har et stort problem med sine 
eierinteresser i Sinkaberg-
Hansen. 

– En måte å løse inhabiltets-
pørsmålet  på er å opprette en 
egen avdeling i Næringsdepar-
tementet som behandler saker 
der fiskeri- og kystministeren 
kan være inhabil. Det holder 
ikke at næringsminister Trond 
Giske bare signerer noe som 
Fiskeridirektoratet eller Fis-
keri- og kystdepartementet 
har forberedt. Næringsdepar-
tementet må gjøre de deler av 
saksbehandlingen som inne-
holder analyser og slutninger. 
Det vil si det som kvalifiserer 
som avgjørelse i henhold til for-
valtningslovens tredje ledd, sier 
Ørebech.

Eksemplet Trygve Olsen
Forvaltningsloven paragraf 
seks står det at en offentlig tje-
nestemann er inhabil når han 
selv er part i saken. Det står 
også at han er inhabil «når an-
dre særegne forhold foreligger 
som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet…»

– Jeg mener at selv om ikke 
Lisbeth Berg-Hansen  «fanges» 
av at hun er part i saken, så 
gjør hun det allikevel ved at 
«særegne forhold foreligger». 
Særegne forhold han være at 
folk stiller spørsmål ved hennes 
habilitet, sier Ørebeck.

Ørebech tar fram en sak om 
habilitet fra 1973 da Trygve Ol-
sen var fiskeriminister. Olsen 
var også ringnotreder.

– På den tid var det slik at 
de som hadde ringnotkonse-
sjon, nærmest automatisk 
fikk fiske med loddetrål. Men 
saken måtte saksbehandles 
av fiskerimyndighetene først. 
Daværende stortingspresident 
Guttorm Hansen stilte spørs-
mål om habiltet – om fiskeri-
forvaltningen kunne behandle 
saken til Trygve Olsen. Lovav-
delingen i justisdepartementet 
kom med en vurdering og det 
endte med at Landbruksdepar-
tementet måtte gjøre saksbe-
handlingen og ta avgjørelsen, 
sier Ørebech.

agnar.berg@fbfi
Telefon: 93 25 63 24

INHABIL: Peter Ørebech mener fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er inhabil i saken om tildeling av laksekonsesjoner. FOTO: DN

Fakta: StatSråd
Fiskeri- og kystminister QQ

Lisbeth Berg Hansen er medeier 
i lakseselskapet Sinkaberg-
Hansen

Datterselskapet Bindalslaks QQ

i Nordland ligger an til å få 
konsesjonen selskapet søkte på i 
konsesjonsrunden 2009.

Bindalslaks var ikke prioritert QQ

verken av Nordland fylkeskom-
mune eller av Fiskeridirektora-
tets regionkontor i Nordland.

Bindalslaks klaget saken inn til QQ

Fiskeridirektoratet i Bergen som 
nå vurdere selskapets konse-
sjonssøknad på nytt.

«Folkesnakk» om at 
fiskeri- og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen 
er inhabil i saken om 
tildeling av laksekonse-
sjoner, er nok til at hun 
faktisk er inhabil, mener 
fiskerijurist.

z habilitet

Peter 
Ørebech 

Lisbeth Berg- ”Hansen har etter min 
mening en lempelig 
forhold til lov og rett
Jussprofessor Peter Ørebech
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Side 11

godt for «sjøglans» Side 13
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basistonn i ringnotgruppen skaper 
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etter Fiskerdirektoratets 
klagebehandling av de 
tildelte laksekonsesjonene 
i Nordland. Side 16-17

Pelagisk fisk er undervurdert som råstoff.
 Leder side 2

Turistene møter et sørgelig syn på Fisketorget.  
Kommentar side 2

Fiskeriministerens 
oppdrettsselskap

fiskeribladetfiskaren.no

Husk å omadressere    
avisen før du drar på ferie!

FiskeribladetFiskaren 2.juni

Taus minister
HaBiLitet: FiskeribladetFiska-
ren har presentert saken i sin 
helhet for fiskeri- og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen i går. I en  
mail til hennes informasjons-
stab ba vi om en kommentar før 
avisens deadline i går ettermid-
dag, uten at vi fikk noen respons. 
Statsråden har tidligere ikke 
villet uttale seg om konflikten 
rundt tildelingen av oppdretts-
konsesjonene i Nordland.

14 onsdag 9. juni 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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Anlegg: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gjeve nytt løyve etter 
ureiningslova til Marine Harvest Norway AS som ønskjer å auke sin matfisk-
produksjon på lokaliteten Hjartholm. 

Miljø: Marine Harvest må påta seg konkrete miljøforpliktelser, for at sel-
skapet skal fremstå som ledende på miljø, mener leder i WWF-Norge Rasmus 
Hansson. 

rettssak: Kurt Oddekalv og 
Miljøvernforbundet bruker mye 
tid i retten i saker mot tidligere 
ansatte. Nylig tapte han en sak 
og venter på dom i neste sak.

Norges Miljøvernforbund 
tapte nylig en sak og ble dømt 
til å betale den tidligere drifts-
ansvarlig ved forbundets kon-
feransested Seletun, 220.000 
kroner i erstatning. Oddekalv 

kastet ut restaurantøren som 
drev selskapet Lille Bergen, tre 
måneder før avtalt tid.- Dette 
er en sak vi vurderer å anke. 
Advokaten vår ble hyret inn i 
siste liten og dette er en sak vi 
skulle vinne, sier Oddekalv som 
ikke vil kommentere saken yt-
terligere. Den andre saken, som 
varte fire dager i Oslo tingrett, 
er en arbeidsrettssak. (IF)

Oddekalv opptatt i retten

lus: Marine Harvest ønsker 
økt åpenhet om eget selskap og 
om bransjen. Derfor lanserer 
konsernet en bærekraftrap-
port, for andre år på rad. 
Rapporten er på over 60 sider. 
– Det som er nytt i år er at vi 
har satt fire styrende prinsip-
per for konsernet, på områ-
dene Profit, Product, People og 
Planet.  Bærekraftsrapporten 
følger disse temaene systema-
tisk med detaljert drøfting og 
informasjon om ulike sider ved 
dem. Det er ganske tydelig i 
rapporten at vi mener det er en 
tett sammenheng mellom øko-
nomisk, sosial og miljømessig 
bærekraft i denne næringen, 
sier konsernets kommunika-
sjonsdirektør Jørgen Christian-
sen til IntraFish. I årets rapport 
er omtalen av «People» utvidet 

med spesiell vekt på helse, 
arbeidsmiljø og sikkerhet. 
Rapporten oppgir blant annet 
skadefrekvens. - Her hadde vi 
en svært god utvikling i 2009, 
selv om vi har lang vei frem til 
vi er helt fornøyde. Dette er et 
viktig område som historisk har 
fått for lite oppmerksomhet, og 
et område hvor vi faktisk ikke 
finner sammenlignbare tall for 
bransjen. Det i seg selv er et 
dårlig tegn. Det som måles får 
kanskje ikke god nok oppmerk-
somhet? I rapporten offentlig-
gjøres også lusetall for Marine 
Harvest i Norge, foreløpig kun 
på selskapsnivå, men sammen-
lignbart med Lusedata. 

– Gjennomgående er det 
bedre drøftinger av ulike spørs-
mål knyttet til bærekraft, sier 
Christiansen til IntraFish.

Offentliggjør egne lusetall

lus: Mengden lus på laks og 
ørret er nå meget lav over hele 
landet etter at oppdretterne 
har gjennomført tidenes mest 
omfattende og best koordiner-
te våravlusing. Oppdretterne og 
fiskehelsetjenestene har lagt 
ned en formidabel innsats. Den 
koordinerte våravlusingen har 
vært vellykket alle steder der 
den måtte gjennomføres, mel-

der FHL. Dermed har FHL nådd 
sitt viktigste mål denne våren, 
som var meget lave lusetall i de 
ukene villsmolten vandrer ut fra 
elvene, sier nasjonal koordi-
nator for havbruksnæringens 
lusebekjempelse, Ketil Rykhus. 

Det er myndighetene som på-
legger avlusning. Da avlusnin-
gen startet, var 384 lokaliteter i 
de aktuelle områdene i drift. 

– Lite lakselus i oppdrettsanleggene

jobb: Utstyrsleverandøren 
Ocea tilsetter no nye medar-
beidere.Endre Klokk Leite er 
ansatt som ”leder flytende 
utstyr” i Ocea. Han er utdannet 
sivilingeniør i Marin Teknikk i 
Trondheim og kommer fra stil-
lingen som teknisk sjef i Lerøy 
Hydrotech. Endre er knyttet til 
Oceas hovedkontor i Bergen.
Karl-Petter Myklebust er 
ansatt som ansvarlig for Oceas 
produktområde integrerte 
operasjoner.

Ansetter flere nye
oppdrett: Drømmen om å 
kunne bidra til økt verdiskap-
ning langs fjorden ved å utvikle 
småskala oppdrettsanlegg 
tilpasset norske forhold er 
drivkraften bak oppbyggingen 
av Sogn Aqua. Anlegget skal 
være så enkelt at man med 
egen arbeidskraft og uten 
spisskompetanse kan sette opp 
sitt eget oppdrettsanlegg på 
land. –Jeg tror mange drøm-
mer om eget oppdrettsanlegg, 
sier Jan Arne Breke til Kyst.no. 

Snakker om de små

oppdrett: Klima- og foru-
rensningsdirektoratet (Klif) 
og Fylkesmannen kontrolle-
rer nå flere oppdrettsanlegg. 
De kontrollerer i mai og juni 
tre i Rogaland, tre i Nord-
Trøndelag og tre i Nordland.

sykdom: Den tidligere mis-
tanken om infeksiøs laksea-
nemi i et anlegg i Gratangen i 
Troms, er nå bekreftet.  Selv 
om fisken er vaksinert mot 
sykdommen og det hersker 
usikkerhet rundt videre 
utvikling.

INHABIL: Peter Ørebech mener fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er inhabil i saken om tildeling av laksekonsesjoner. FOTO: DN
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HAVBRUK Villaks: Norges Bondelag vil flytte forvaltningsansvaret for villaksen 
og alt innlandsfiske fra Miljøverndepartementet og til Landbruks- og 
matdepartementet.

– Over til juristene
– Det var ei drøy overskrift, 
det vi jeg virkelig si. Når det 
gjelder innholdet  i artikkelen 
og påstandene der, vil jeg 
overlate det til mine jurister i 
Fiskeri- og kystdepartemen-
tet.

Det var den eneste kom-
mentaren fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen 
ville gi da vår medarbeider  
under representantskaps-
møtet i Norges Råfisklaget i 
Tromsø, ba om en kommentar 
til oppslaget i onsdagens 
oppslag.

Vi ber Fiskeridepartemen-
tets jurist Vidar Landmark, 
som ledsaget Berg-Hansen 
på råfiskmøtet, kommentere 
Peter Ørebechs påstand.

– Jeg vil kort og godt slå fast 
at fiskeriministeren ikke er 
inhabil som følge av at det er 
folkesnakk i en spesiell sak, 
sier Landmark. – Ørebech 

viser til forvaltningslovens 
paragraf 6, annet ledd. Mener 
du at han er på usikker juri-
disk grunn.

– Jeg vil ikke bli sitert på 
hva jeg mener om akkurat 
det. Men jeg vil anbefale dere 
om å be jurister med spesiell 
kompetanse på forvaltnings-
rett til kommentere dette 
spørsmålet, sier han.

9. juni
2010onsdag
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Vil flytte 
mer makt
til Giske

Agnar Berg og
Bjørn Tore Forberg
Bodø/Tromsø

Det mener 
leder av Stor-
tingets Kon-
troll- og konsti-
tusjonskomité, 
Anders Anund-
sen (FrP).– Jeg 
mener at det 
ville være for-
nuftig fordi da 
vil en unngå alle diskusjonen 
om habilitet. Saksbehandlerne i 
denne avdelingen må kun jobbe 
med «habilitetssaker». Det er 
ikke bra slik det er i dag at de 
jobber for settestatsråden i 
enkelte saker og for fiskeri- og 
kystministeren i andre, sier 
Anundsen.

Folkesnakk holder ikke
Stortingets Kontroll- og kon-
stitusjonskomité behandlet in-
hablitetsspørsmål som gjelder 
Lisbeth Berg-Hansen i fjor.

Komiteen stilte spørsmål ved 
hennes vurdering av egen ha-
bilitet i forhold til hennes eier-
interesser i oppdrettsnæringen 
i andre saker som ikke har noe 
med konsesjonstildelingen å 
gjøre.

Sist onsdag skrev Fiske-
ribladet Fiskaren om førstea-
manuensis Peter Ørebech ved 
Universitetet i Tromsø som 
mente at Lisbeth Berg-Hansen, 
Fiskeri- og kystdepartementet 
og Fiskeridirektoratet burde 
være inhabil i saken om tilde-
lingen av nye laksekonsesjoner 
i 2009 og den påfølgende kla-
gerunden.

Ørebech mener at mistanke, 
eller ”folkesnakk”, som han sier, 
burde gjøre statsråden inhabil 
etter forvaltningsloven.

Vanskelig å forstå
– Jeg er ikke enig i Ørebechs 
resonnement. Det må være 
mer enn folkesnakk og det må 
være hold i påstandene. Jeg 

kan heller ikke se at Fiskeri-
direktoratet vil være inhabil 
om fiskeri- og kystministeren 
er det, sier Anundsen. Ekspert 
på forvaltningsrett, jussprofes-
sor Jan Fridthjof Bernt, ved 
Universitetet i Bergen, sier at 
ubegrunnet folkesnakk om at 
en person er inhabil ikke er nok 
for at personen er det. 

– Det spiller ikke noen rolle 
heller hvor mange som snakker 
om at Lisbeth Berg-Hansen er 
inhabil så lenge det ikke er hold 
i påstandene. Men folkesnakk 
kan være et moment i et gren-
setilfelle. Det kan være dråpen 
som får begeret til å renne over, 
for å si det slik, sier Bernt.

Reagerer sterkt
Ekspedisjonssjef Johan Wil-

liams i Fiskeri- og kystdepar-
tementet reagerer sterkt på 
uttalelsen til Ørebech.

– Det er 35 år siden Ørebech 
jobbet i departementet. Det 
Ørebech beskriver fra den tid 
er i hvert fall ikke tilfelle nå. Vi 
tar dette med inhabilitet veldig 
alvorlig. Jeg kan ikke aksep-
tere at der gis et inntrykk at 
vi jobber på samme måte nå 
som det Ørebech beskriver, sier 
Williams.

– Har Ørebech troverdig-
het?

– Jeg må tro han på det han 
beskriver for 35 år siden. Men 
slik er det ikke i dag. Når vi får 
et politisk regimeskifte i depar-
tementet blir statsråden, stats-
sekretæren og politisk rådgiver 
sjekket nøye om det er saker 
de er inhabil i. Det samme er 
tilfelle med ansatte i departe-
mentet, sier Williams.

Bedre nå
Anundsen sier at holdningen til 
inhabilitet i departementet er 
endret den siste tiden.

– Både statsråden og departe-
mentet tar dette med habilitet 
alvorlig nå.  Det kan jeg ikke 
si var tilfelle for verken  stats-
råden eller resten av departe-
mentet før Kontroll- og konsti-

NY AVDELING: Leder av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp) 
vil etablere en egen fiskeriavdeling i Næringsdepartementet til Trond Giske. – Dermed slipper vi 
unna habilitetspørsmålene, sier Anders Anundsen. FOTO: GUNNAR BLØNDAL

Fakta: StatSråd
Lisbeth Berg Hansen er med-QQ

eier i lakseselskapet Sinkaberg-
Hansen.

Datterselskapet Bindalslaks QQ

i Nordland ligger an til å få 
konsesjonen selskapet søkte på i 
konsesjonsrunden 2009.

Bindalslaks var ikke prioritert QQ

verken av Nordland fylkeskom-
mune eller av Fiskeridirektora-
tets regionkontor i Nordland.

Bindalslaks klaget saken inn til QQ

Fiskeridirektoratet i Bergen som 
nå vurdere selskapets Konse-
sjonssøknad på nytt.

Fiskerijurist Peter Ørebech QQ

mener statsråden er inhabil.

Det burde opprettes en 
egen avdeling i Nærings-
departementet som 
jobber med saker der 
fiskeri- og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen 
kan være inhabil.

z habilitet

Anders 
Anundsen

Det spiller ikke  ”noen rolle heller hvor 
mange som snakker om 
at Lisbeth Berg-Hansen 
er inhabil så lenge det 
ikke er hold i påstan-
dene.
Anders Anundsen (Frp)

tusjonskomiteen satte fokus på 
habilitet. Etter at vi satte fokus 
på det, ble det en bevisstgjøring 
på hvordan an skulle håndtere 
habilitet i departementet, sier 
Anundsen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24
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HAVBRUK Oppdrett: Hvis lusespisende berggylte skal bli et utbredt «behandlings-
middel» mot lakselus, må berggylten oppdrettes i stor skala. Slik oppdrett er 
imidlertid ennå i oppstartsfasen.

Strid om 
inhabilitet 
i NordlandAgnar Berg

Bodø

Bindalslaks var en av søkerne 
i fjorårets konsesjonsrunde. 
Are Brekk er styreleder i 
Bindalslaks, samt styrelder i 
Sinkaberg-Hansen - selskapet 
Lisbeth Berg-Hansen eier 11 
prosent av. 

Svogre-krøll
Are Brekk er også svoger til 
seksjonssjef Håvard Dek-
kerhus i Fiskeridirektoratet 
region Nordland. Dekkerhus 
er seksjonssjef i avdelingen 
som har behandlet konse-
sjonssakene i Nordland, og 
var dermed leder for avdelin-
gen som behandlet svogerens 
søknad. I denne prosessen 
erklærte Dekkerhus seg ikke 
inhabil, noe flere jusprofes-
sorer i dag mener han burde 
ha gjort. 

 – Jeg vil si 
at seksjonssje-
fen er inhabil. 
Han skulle 
ikke ha hatt 
noe med saks-
behandlingen 
å gjøre, sier 
jussprofessor 
og dekan ved 
Universitetet i Oslo, Hans Pet-
ter Graver.

Ble ikke prioritert
Bindalslaks er et heleid datter-
selskap av Sinkaberg-Hansen. 
Brekk er styreleder i begge 
selskapene. Men Bindalslaks 
ble ikke prioritert av Fiskeri-
direktoratet i Nordland. Først 
etter at Bindalslaks klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen, 
ligger Bindalslaks an til å få 
konsesjonen.

Saken vurderes nå på nytt
– Saken hadde stilt seg an-

nerledes om Fiskeridirektora-
tet i Nordland hadde prioritert 
Bindalslaks. Da vil det ha vært 
mer alvorlig. Slik det er nå, har 
ikke inhabiliteten hatt noen be-
tydning for utfallet av saken, 
sier Graver.

Burde være avklart
Jussprofessor Eivind Smith ved 
Universitetet i Oslo, sier at han 
ikke vil konkludere med at Dek-
kerhus er inhabil, men at både 
Dekkerhus og andre i direkto-
ratet burde ha stilt spørsmål 
om svogerskapet mellom han 

og styrelederen  kvalifiserer 

til inhabilitet 
i henhold til 
forvaltnings-
loven.

– Inhabili-
tetsspørsmålet 
burde ha vært 
avklart, sier 
Smith.

Jussprofessor Inge Lorange 
Backer ved Universitetet i Oslo, 
mener også at det er grunn til å 
reise spørsmål om inhabilitet i 
saken om de to svogrene. Men 
han vil ikke gi seg ut på å si at 
Dekkerhus var inhabil.

I paragraf seks i forvaltnings-
loven står det at en offentlig tje-
nestemann er inhabil både hvis 
han tilrettelegger grunnlaget 
for en avgjørelse og når han 
treffer avgjørelse i en forvalt-
ningssak når: «...han er i slekt 
med eller svogerskap med en 
part i opp- eller nedstigende 
linje eller sidelinje så nær som 
søsken.»

Er ikke inhabil
Paragraf seks første ledd i for-
valtningsloven tar for seg kon-
krete forhold mellom en offent-
lig tjenestemann og «en annen». 
Annet ledd er mer generell og 
fanger opp særtilfeller:

«Likeså er han ugild når an-
dre særegne forhold foreligger 
som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet...»

Førsteamanuensis ved Juri-
disk fakultet ved universitetet i 
Tromsø, Johan Aulstad, mener 
at Dekkerhus ikke er inhabil 
i konsesjonssaken fordi hans 
svoger Are Brekk ikke er part 
i saken. Aulstad mener at det er 
Bindalslaks som er part i saken, 
ikke styrelederen.

– Men hvis Brekk hadde hatt 
en stor eierpost i Bindalslaks, 
ville han ha vært part i saken. 
Nå har han mer rollen som ad-
ministrator med stemmerett, 
sier Aulstad.

Dumt å skrive under
Håvard Dekkerhus sier at han 
ikke greier å se at han er in-
habil i saken når det gjelder 

MER ROT: Bråket i Nordland rundt konsesjonstildelingen tar ikke slutt. Nå viser det seg at seksjonsefen i avdelingen som behandlet sakene er svoger til en av søkerne. Han har 
ikke erklært seg inhabil, noe flere jurister nå mener han burde ha gjort. ILL.FOTO: 

Nære familieforbin-
delser mellom en 
seksjonsleder i Fiskeridi-
rektoratets regionkontor 
i Nordland og et selskap 
som søkte om laksekon-
sesjon i 2009 reiser nå 
spørsmål om inhabilitet 
ved regionkontoret. Jus-
professor Hans Petter 
Graver mener seksjons-
sjefen burde erklært seg 
inhabil.

z konsesjon

Eivind Smith

10. februar
2010onsdag
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satser i ned-
gang side 11

økonom skryter 
av sildelaget side 7

skal bestemme 
lusenivå side 12

fisket mer, tjente 
mindre side 9

Juridisk 
slakt av 
habilitets- 
praksis

Misfornøyd med fisket
Loddesesongen i Barentshavet har 
startet, men russerne er ikke fornøyd 
med utfallet. Side 14-15

Flere havarikvoteår
Kystbåter får fiske havarikvoter i
flere år på rad. Side 8-9

lave priser, mye fisk
Havet koker av fisk. Gleden over dette 
kan selv ikke rekordlave priser helt 
dempe hos fiskerne. Side 3

Advokat Kenneth 
Mikkelsen mener 
Fiskeridirektoratet i 
Nordland var inhabil i 
behandlingen av slutt-
sedlene ved Bodø Sild-
oljefabrikk. Side 10
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Anerkjent fiskerijurist:

– Lisbeth 
er inhabiL beskyldes for «lefling»

Lokale fiskarlagsfolk var rasende på 
Fiskarlagets leder Reidar Nilsen etter 
hans sluttinnlegg på oljekonferansen 
i Svolvær i går. Side 4–5

Greie fiskere
Eierne av Råfisk
laget, fiskerne, lover 
at ingen hoder skal 
rulle under årsmøtet. 
Side 7

Turistmagnet i nord Side 3
Får ikke bruke not Side 9
På vei hjem til Færøyene Side 6
Spiller ikke på lag  Side 12-13

nå skal sild bli trendy
Nå skal det satses 15 milioner kroner 
på å gjøre sild til trendmat. Side 8

Folkesnakk om at fiskeriminsteren er inhabil i saken om 
laksekonsesjoner er nok til at hun faktisk er inhabil, mener 
fiskerijurist Peter Ørebech. Side 14–15

Fikk Seg Skudd For baugen Side 11
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Hans Petter 
Graver

konsesjonstildelingen 2009.
– Jeg var ikke involvert i 

saksbehandlingen. Vi hadde 
tre saksbehandlere som job-
bet med konsesjonssaken i fjor. 
Jeg ønsket heller ikke å ha noe 
med Bindalslaks å gjøre siden 
jeg er svoger til Are Brekk, sier 
Dekkerhus.

– Men du har skrevet under 
papirer da selskapene som ikke 
fikk konsesjoner klaget. 

– Ja, men jeg klarer ikke å se 
sammenhengen mellom andre 
selskaper og Bindalslak. Men 
det kan hende at jeg ikke burde 

ha skrevet under disse papi-
rene, sier Dekkerhus.

Ikke sak i direktoratet
Stipendiat Markus Hoel Lie ved 
Juridisk fakultet ved Univer-
sitetet i Tromsø, sier at når en 
person er inhabil skal han ikke 
ha noen befatning med saken, 

heller ikke det å «kun» signere 
sakspapirer, sier han.

Are Brekk sier til Fiskeribla-
det Fiskaren at han er sikker 
på at svogeren Håvard Dek-
kerhus er forsiktig med dette 
med inhabilitet. – Saken viser 
jo at Bindalslaks ikke ble prio-
ritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland, sier 
Brekk.

Fiskeridirektør Liv Hol-
mefjord sier til Fiskeribladet 
Fiskaren at hun ikke kjenner 
til konsesjonstildelingen i Nord-
land i detalj, men at hun ikke 

Jeg vil si at sek- ”sjonssjefen er inhabil
Hans Petter Gravet, jussprofessor 
og dekan ved Universitetet i Oslo

12 mandag 21. juni 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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Resultat: Vikenco AS på Gossen tredoblet resultat før skatt, fra 5,7 mil-
lioner kr i 2008 til hele 16,4 millioner kr i fjor. 60 ansatte, økte omsetningen 
fra 258,2 millioner kr i 2008 til 371,9 millioner kr i fjor, skriver rb.nett. 

Innlandsfiske: Landbruksdepartementet har tildelt fire millioner kroner 
til prosjekter innen fisketurisme, næringsfiske og oppdrett i 2010. Det skal 
utvikles 170 fisketurisme-, tre oppdretts- og om lag 10 næringsfiskebedrifter.

omdømme: Kommunikasjons-
direktør Are Kvistad i Fiskeri- og 
Havbruksnæringens Lands-
forening sier til kyst.no at det 
er lite oppmerksomhet rundt 
svertekampanjen som Norges 
Miljøvernforbund driver mot 
norsk oppdrettslaks. – Vi følger 
med på hva som går i media. 
Norges Miljøvernforbund har 
stort sett bare fått oppmerk-

somhet i TV 2, når man ser bort 
fra bransjemedia, som naturlig 
nok har interesse for at noen 
urettmessig prøver å skade 
norsk sjømatnæring. Ellers har 
Kurt Oddekalv fått lite respons.
Kvistad mener folk i de fleste 
redaksjoner i Norge vil se at det 
ikke er hold i påstandene om at 
norsk oppdrettslaks inneholder 
kreftframkallende stoffer.

Kurt Oddekalv får liten respons

aquavision: EU har feilet i 
sin strategi for fiskeoppdrett. 
Strategien EU la i 2002 var for 
svak. Veksten i oppdrettsfisk 
produsert i EU er derfor bare 
0,5 prosent i EU-land, mot 7,6 
proset i land utafor EU. Lederen 
for Europeisk akvakultur- og 
teknologiplattform, Gustavo 
Larrazábal, er svært kritisk til 
EUs strategi etter 2002.

EU er verdens viktigste 
marked for sjømat. Men EU har 
vært preget av forsiktighet, 
kontroll og frykt, isteden for en 
aktiv holdning til å investere, 
produsere og markedsføre 
innenfor akvakultur, viste Lar-
razábal til på konferansen 
AquaVision i Stavanger.

Han viste til at den europeis-
ke produksjonen av oppdretts-
arter har vokst fra 1.240 mil-

lioner tonn til 1.680 tusen tonn 
i 2008. Det meste av denne 
veksten har kommet i land som 
ikke er medlemmer i EU. EUs 
egen produksjon har vært stabil 
rundt 600 tusen tonn, og bare 
vokst med 0,5 prosent i disse 
årene.Larrazábal viste også 
til mindre landinger av villfisk, 
mens markedet i EU for fisk er 
økende. Supermarkedene har 
overtatt for fiskehandlerne, og 
det har vært mer viderefored-
ling. Samtidig har det vært økt 
konkurranse og økt import av 
lavpris fiskeprodukter.

– EU har økt sin import fra 
40 prosent til 65 prosent. Det 
har blitt vanskeligere å dekke 
inn kostnader, og det er svært 
vanskelig å selge med nødven-
dig lønnsomhetsmarginer for å 
opprettholde investeringer.

Mener EU har feilet i oppdrett

omdømme: Få i havbruksnæ-
ringen mener næringen tar vare 
på sitt rykte. På AquaVison-
konferansen i Stavanger for to 
uker siden ble deltagerne spurt 
om hvor mange som er fornøyd 
med hvordan næringen tar vare 
på sitt rykte. Hele 80 prosent 
svarte at de ikke var fornøyd, 
mens ti prosent var fornøyd. 

På spørsmål om hvordan 

de best kan forbedre sitt 
rykte, svarte flest at næringens 
organisasjoner og de store 
bedriftene må øke innsatsen 
i markedsføring og kommuni-
kasjon. På dette spørsmålet 
svarte også mange at næringen 
må samhandle med andre 
parter, som miljøvernere og 
andre interesseorganisasjoner 
- NGOer.

Ikke fornøyd med eget rykte

omdømme: - Vi velger å bruke 
andre metoder å utføre natur-
vern på enn det Kurt Oddekalv 
i Miljøvernforbundet gjør, sier 
Karoline Andaur i WWF. Vi håper 
og tror at publikum skiller de 
største miljøorganisasjonene 
fra hverandre. – Vi mener den 
mest effektive måten å oppnå 
naturvern er gjennom bruk av 
solid faglig fundament, gode 
løsninger, dialog og samarbeid. 
Vi vil bidra til løsninger, sier hun 
til nettstedet kyst.no.

Ikke enig med Kurt
eksportpris: Eksportprisen 
på laks faller for tredje uke på 
rad, men holder fortsatt et 
unormalt høyt nivå. Den siste 
uka (uke 23) var eksportprisen 
for fersk laks i gjennomsnitt 
37,16 kroner per kilo. Det er 
en nedgang på 2,3 prosent 
sammenlignet med uka før, 
opplyser Statistisk sentralbyrå.
Lakseprisen var på topp i uke 
20 med en eksportpris på 41,78 
kroner. Siden har den falt uke 
for uke. Også volumet faller.

Fallende priser

oppdrett: Når oppdretts-
anlegg er optimalt plassert, 
er det lite som tyder på at de 
skaper overgjødsling over 
store områder, er konklu-
sjonene i en rapport fra 
Havforskningsinstittutet.

Forvaltning: Norges 
Jeger- og fiskerforbund 
avdeling Finnmark tror 
lokal forvaltning av laksen 
i Tanaelven kan føre til en 
katastrofe, skriver Finnmar-
ken på nett.

MER ROT: Bråket i Nordland rundt konsesjonstildelingen tar ikke slutt. Nå viser det seg at seksjonsefen i avdelingen som behandlet sakene er svoger til en av søkerne. Han har 
ikke erklært seg inhabil, noe flere jurister nå mener han burde ha gjort. ILL.FOTO: 

Fakta: konsesjoner
Det ble i fjor tildelt 65 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner. Fylkeskom-
munene kom først med forslag 
om hvilke selskaper som skulle få 
kjøpe konsesjonene.

Fiskeridirektoratets region-QQ

kontor hadde oppgaven med den 
endelige prioriteringen.

Flere selskapet klaget til Fiske-QQ

ridirektoratet i Bergen på at de 
ikke ble prioritert.

Direktoratet i Bergen ser nå på QQ

nytt på søknadene til to selska-
per i Hordaland og to i Nordland.

har fått noen informasjon fra 
andre i direktoratet som skulle 
tilsi at har vært brudd på habi-
litetsregelene i konsesjonstilde-
lingen i Nordland.

– Den enkelte medarbeider 
må vurdere sin egen inhabilitet. 
Vi har ikke oversikt over alle 
forhold. Hvis medarbeideren er 
i tvil, må han ta kontakt med sin 
overordnede og eventuelt søke 
juridisk råd, sier Holmefjord.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Arrogant 
direktorat
Gruppeleder for Høyre i fyl-
kestinget i Nordland, Oddleif 
Olavsen, mener Fiskeridirek-
toratet er arrogant i måten 
direktoratet forholder seg til 
oppdretterne som har klaget 
på at de ikke fikk konsesjoner 
i tildelingsrunden 2009.

I Nordland er direktorat 
fremdeles ikke ferdig med 
å behandle klagesakene fra 
fjorårets konsesjonsrunde. 

To av selskapene, Bin-
dalslaks og Kobbvåglaks, 
som klaget på at de ikke fikk 
konsesjonen de søkte på får 
nå sine søknader vurdert på 
nytt av Fiskeridirektoratet i 
Bergen. Hvis de to selskapene 
får konsesjonene de søkte på, 
vil Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål forskningsstasjon 
miste konsesjonene disse 
selskapene har fått tildelt.

–Staten viser her sin makt. 
Selskapene måtte for snart ett 
års siden betale inn vederla-
get for å komme i betraktning. 
Nå har selskapene ventet og 
ventet på en avgjørelse. Her 
snakker vi om renteutgifter 
på vederlagspengene og 
alternative investeringer 
pengene kunne ha blitt brukt 
til. Noen av selskapene har 
også investert penger i kon-
sesjonen de var forespeilet. Vi 
mener at det eneste fornuftige 
å gjøre nå for å få ro om saken 
er at det tilføres to «friske» 
konsesjoner til Nordland, sier 
Olafsen.

Olavsen sier at han ønsker 
at fylkesråd for næring i 
Nordland, Arve Knustsen, så 
raskt som mulig reiser til Oslo 
for å ha møte med Fiskeri- og 
kystdepartementet med mål 
om å få to nye konsesjoner til 
Nordland.

– Dett er det tverrpolitisk 
enighet om i fylkestinget og 
jeg tror virkelig det skal la seg 
gjøre å få to nye konsesjoner 
fordi det er mange gode argu-
menter for det, sier Olavsen.

En svært liten 
ministerverden
politikk: Det er reist spørsmål 
om inhabilitet i forbindelse med 
tildelingsrunde 2009. 

Styreleder i lakseselskapet QQ

Bindalslaks, Are Brekk, er svoger 
til en seksjonssjef ved Fiske-
ridirektoratets regionkontor 
Nordland.

Regionkontoret hadde oppga-QQ

ven med å tildele konsesjonene.
Bindalslaks er et heleid dat-QQ

terselkap av Sinkaberg-Hansen. 
Dette er selskapet fiskeri- og 
kystminister Lisbeth Berg-Han-
sen er medeier i. Berg-Hansen 
har ingen ting med inhabilites-
spørsmålet å gjøre. 

Are Brekk er også styreleder i QQ

Sinkaberg-Hansen. Are Brekk er 
bror til landbruks- og matminis-
ter Lars Peder Brekk. Lars Peder 
Brekk har heller ikke noe med 
inhabilitssaken å gjøre.
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havbruk Pris: Snittprisen for laks på 4-5 kilo var 39,55 kroner pr kilo i uke 24 mot en 
pris på 38,61 kroner uken før.Det fremgår av statistikk fra Fish Pool og NOS 
Clearing mandag. 

Konsesjoner
til retten 
i morgen

Agnar Berg
Bodø

Det er selskapet Norsk Hav-
brukssenter i Nordland som 
har begjært Oslo Tingrett om 
midlertidig forføyning i forbin-
delse med at Norsk Havbruks-
senter klaget på at selskapet 
ikke fikk tildelt konsesjonen 
selskapet søkte på i tildelings-
runden 2009. Selskapet ønsker 
å få sin søknad vurdert på nytt 

av Fiskeridirektoratet. Norsk 
Havbrukssenter ble ikke prio-
ritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland får å 
få tildelt konsesjonen selskapet 
søkte på.

Selskapet klaget regionkon-
torets vedtak inn til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen.

I slutten av april i år fikk sel-
skapet brev fra direktoratet i 
Bergen om at konsesjonssøkna-
den ville bli behandlet på nytt 
sammen med to andre konse-
sjonssøknader i Nordland.

Men etter kort tid var det ikke 
lenger aktuelt for direktoratet i 
Bergen å gjøre en ny vurdering 
av konsesjonsøknaden til Norsk 
Havbrukssenter.

Avventer
Målet til Norsk Havbrukssenter 
er å få en rettslig kjennelse på 
at Fiskeridirektoratet i Bergen 
må behandle selskapets konse-
sjonssøknad på nytt.

Daglig leder i Norsk Havbruks-
senter,  Arnfinn Torgnes, sier til 
Fiskeribladet Fiskaren at han 
ikke ønsker å uttale seg om sa-

ken før den har vært behandlet 
i tingretten.

At Norsk Havbrukssenter har 
begjært midlertidig forføyning 
betyr at Fiskeridirektoratet i 

Bergen stop-
per ferdig-
stillingen av 
de to andre 
klagesakene i 
Nordland.

– Det ligger 
til rette for en-
delig vedtak i 
de to sakene, 
men av respekt for at saken 
til Norsk Havbrukssenter skal 
opp i retten torsdag, treffer vi 
ikke noe endelig vedtak i de 
to klagesakene før retten har 
tatt stilling til begjæringen, sier 
seksjonssjef ved forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektoratet, 
Lise Kvinnsland,

Nordland
I Nordland har to av klagerne, 
Bindalslaks og Kobbvåglaks, 
fått brev fra Fiskeridirektora-
tets om at deres konsesjonssøk-
nader blir behandlet på nytt.

Hvis de to selskapene får 

medhold i sine klager, vil to 
andre selskaper i Nordland 
som har fått tildelt konsesjoner 
miste disse. 

De to selskapene er Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon.

Kvinnsland regner med at det 
vil være klart hvem som even-
tuelt får medhold i sine klager 
og hvem som eventuelt mister 

Striden i konsesjonsrun-
den 2009 skal for første 
gang behandles i rett-
systemet. Oslo Tingrett 
skal i morgen ta stilling 
til en midlertidig forføy-
ning fra en av klagerne.

z oppdrett

Lise 
Kvinnsland

Av respekt for at  ”saken til Norsk Hav-
brukssenter skal opp i 
retten torsdag, treffer 
vi ikke noe endelig ved-
tak i de to klagesakene 
før retten har tatt stil-
ling til begjæringen, 
Seksjonssjef ved forvaltningssek-
sjonen i Fiskeridirektoratet, Lise 
Kvinnsland,

HAVBRUK Oppdrett: Hvis lusespisende berggylte skal bli et utbredt «behandlings-
middel» mot lakselus, må berggylten oppdrettes i stor skala. Slik oppdrett er 
imidlertid ennå i oppstartsfasen.

Strid om 
inhabilitet 
i NordlandAgnar Berg

Bodø

Bindalslaks var en av søkerne 
i fjorårets konsesjonsrunde. 
Are Brekk er styreleder i 
Bindalslaks, samt styrelder i 
Sinkaberg-Hansen - selskapet 
Lisbeth Berg-Hansen eier 11 
prosent av. 

Svogre-krøll
Are Brekk er også svoger til 
seksjonssjef Håvard Dek-
kerhus i Fiskeridirektoratet 
region Nordland. Dekkerhus 
er seksjonssjef i avdelingen 
som har behandlet konse-
sjonssakene i Nordland, og 
var dermed leder for avdelin-
gen som behandlet svogerens 
søknad. I denne prosessen 
erklærte Dekkerhus seg ikke 
inhabil, noe flere jusprofes-
sorer i dag mener han burde 
ha gjort. 

 – Jeg vil si 
at seksjonssje-
fen er inhabil. 
Han skulle 
ikke ha hatt 
noe med saks-
behandlingen 
å gjøre, sier 
jussprofessor 
og dekan ved 
Universitetet i Oslo, Hans Pet-
ter Graver.

Ble ikke prioritert
Bindalslaks er et heleid datter-
selskap av Sinkaberg-Hansen. 
Brekk er styreleder i begge 
selskapene. Men Bindalslaks 
ble ikke prioritert av Fiskeri-
direktoratet i Nordland. Først 
etter at Bindalslaks klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen, 
ligger Bindalslaks an til å få 
konsesjonen.

Saken vurderes nå på nytt
– Saken hadde stilt seg an-

nerledes om Fiskeridirektora-
tet i Nordland hadde prioritert 
Bindalslaks. Da vil det ha vært 
mer alvorlig. Slik det er nå, har 
ikke inhabiliteten hatt noen be-
tydning for utfallet av saken, 
sier Graver.

Burde være avklart
Jussprofessor Eivind Smith ved 
Universitetet i Oslo, sier at han 
ikke vil konkludere med at Dek-
kerhus er inhabil, men at både 
Dekkerhus og andre i direkto-
ratet burde ha stilt spørsmål 
om svogerskapet mellom han 

og styrelederen  kvalifiserer 

til inhabilitet 
i henhold til 
forvaltnings-
loven.

– Inhabili-
tetsspørsmålet 
burde ha vært 
avklart, sier 
Smith.

Jussprofessor Inge Lorange 
Backer ved Universitetet i Oslo, 
mener også at det er grunn til å 
reise spørsmål om inhabilitet i 
saken om de to svogrene. Men 
han vil ikke gi seg ut på å si at 
Dekkerhus var inhabil.

I paragraf seks i forvaltnings-
loven står det at en offentlig tje-
nestemann er inhabil både hvis 
han tilrettelegger grunnlaget 
for en avgjørelse og når han 
treffer avgjørelse i en forvalt-
ningssak når: «...han er i slekt 
med eller svogerskap med en 
part i opp- eller nedstigende 
linje eller sidelinje så nær som 
søsken.»

Er ikke inhabil
Paragraf seks første ledd i for-
valtningsloven tar for seg kon-
krete forhold mellom en offent-
lig tjenestemann og «en annen». 
Annet ledd er mer generell og 
fanger opp særtilfeller:

«Likeså er han ugild når an-
dre særegne forhold foreligger 
som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet...»

Førsteamanuensis ved Juri-
disk fakultet ved universitetet i 
Tromsø, Johan Aulstad, mener 
at Dekkerhus ikke er inhabil 
i konsesjonssaken fordi hans 
svoger Are Brekk ikke er part 
i saken. Aulstad mener at det er 
Bindalslaks som er part i saken, 
ikke styrelederen.

– Men hvis Brekk hadde hatt 
en stor eierpost i Bindalslaks, 
ville han ha vært part i saken. 
Nå har han mer rollen som ad-
ministrator med stemmerett, 
sier Aulstad.

Dumt å skrive under
Håvard Dekkerhus sier at han 
ikke greier å se at han er in-
habil i saken når det gjelder 

MER ROT: Bråket i Nordland rundt konsesjonstildelingen tar ikke slutt. Nå viser det seg at seksjonsefen i avdelingen som behandlet sakene er svoger til en av søkerne. Han har 
ikke erklært seg inhabil, noe flere jurister nå mener han burde ha gjort. ILL.FOTO: 

Nære familieforbin-
delser mellom en 
seksjonsleder i Fiskeridi-
rektoratets regionkontor 
i Nordland og et selskap 
som søkte om laksekon-
sesjon i 2009 reiser nå 
spørsmål om inhabilitet 
ved regionkontoret. Jus-
professor Hans Petter 
Graver mener seksjons-
sjefen burde erklært seg 
inhabil.

z konsesjon

Eivind Smith

10. februar
2010onsdag

Løssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 3  Nr 17  Uke 

kystavisa

satser i ned-
gang side 11

økonom skryter 
av sildelaget side 7

skal bestemme 
lusenivå side 12

fisket mer, tjente 
mindre side 9

Juridisk 
slakt av 
habilitets- 
praksis

Misfornøyd med fisket
Loddesesongen i Barentshavet har 
startet, men russerne er ikke fornøyd 
med utfallet. Side 14-15

Flere havarikvoteår
Kystbåter får fiske havarikvoter i
flere år på rad. Side 8-9

lave priser, mye fisk
Havet koker av fisk. Gleden over dette 
kan selv ikke rekordlave priser helt 
dempe hos fiskerne. Side 3

Advokat Kenneth 
Mikkelsen mener 
Fiskeridirektoratet i 
Nordland var inhabil i 
behandlingen av slutt-
sedlene ved Bodø Sild-
oljefabrikk. Side 10
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kystavisa

Anerkjent fiskerijurist:

– Lisbeth 
er inhabiL beskyldes for «lefling»

Lokale fiskarlagsfolk var rasende på 
Fiskarlagets leder Reidar Nilsen etter 
hans sluttinnlegg på oljekonferansen 
i Svolvær i går. Side 4–5

Greie fiskere
Eierne av Råfisk
laget, fiskerne, lover 
at ingen hoder skal 
rulle under årsmøtet. 
Side 7

Turistmagnet i nord Side 3
Får ikke bruke not Side 9
På vei hjem til Færøyene Side 6
Spiller ikke på lag  Side 12-13

nå skal sild bli trendy
Nå skal det satses 15 milioner kroner 
på å gjøre sild til trendmat. Side 8

Folkesnakk om at fiskeriminsteren er inhabil i saken om 
laksekonsesjoner er nok til at hun faktisk er inhabil, mener 
fiskerijurist Peter Ørebech. Side 14–15

Fikk Seg Skudd For baugen Side 11
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Hans Petter 
Graver

konsesjonstildelingen 2009.
– Jeg var ikke involvert i 

saksbehandlingen. Vi hadde 
tre saksbehandlere som job-
bet med konsesjonssaken i fjor. 
Jeg ønsket heller ikke å ha noe 
med Bindalslaks å gjøre siden 
jeg er svoger til Are Brekk, sier 
Dekkerhus.

– Men du har skrevet under 
papirer da selskapene som ikke 
fikk konsesjoner klaget. 

– Ja, men jeg klarer ikke å se 
sammenhengen mellom andre 
selskaper og Bindalslak. Men 
det kan hende at jeg ikke burde 

ha skrevet under disse papi-
rene, sier Dekkerhus.

Ikke sak i direktoratet
Stipendiat Markus Hoel Lie ved 
Juridisk fakultet ved Univer-
sitetet i Tromsø, sier at når en 
person er inhabil skal han ikke 
ha noen befatning med saken, 

heller ikke det å «kun» signere 
sakspapirer, sier han.

Are Brekk sier til Fiskeribla-
det Fiskaren at han er sikker 
på at svogeren Håvard Dek-
kerhus er forsiktig med dette 
med inhabilitet. – Saken viser 
jo at Bindalslaks ikke ble prio-
ritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland, sier 
Brekk.

Fiskeridirektør Liv Hol-
mefjord sier til Fiskeribladet 
Fiskaren at hun ikke kjenner 
til konsesjonstildelingen i Nord-
land i detalj, men at hun ikke 

Jeg vil si at sek- ”sjonssjefen er inhabil
Hans Petter Gravet, jussprofessor 
og dekan ved Universitetet i Oslo

12 mandag 21. juni 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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OPPDRETT? Annonsepakke
på papir og nett:

FiskeribladetFiskaren 
+ intrafish.no 

= halv pris
Gjelder to innrykk i hvert produkt,  

utenom stillingsannonser, inneværende måned. 

Ring 55 21 33 00 e-post annonse@fbfi.no
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Jobb: Alf-Helge Aarskog begynte som konsernsjef i Marine Harvest man-
dag. 30. mars i år vart det kjent at Alf-Helge Aarskog gjekk av etter fire 
månadar som konsernsjef i Lerøy Seafood Group og hadde takka ja til jobben.

Laks: Uten dispensasjoner og kortere brakkleggingsperiode må Alsaker 
Fjordbruk omstille driften og permittere slakteriarbeidere. Det hevder 
selskapet i sin høringsuttalelse til forslaget om soneforskrift i Sunnhordland, 

OMDØMME: FHL har skrevet 
et brev til Kurt Oddekalvs 
sponsorer der de får vite at han 
begår ulovligheter, sprer løgn 
og bedriver skadeverk.IntraFish 
meldte 15.juni at 190 bedrifter 
sponset Oddekalv og Miljøvern-
forbundet (NMF) med over åtte 
millioner kroner i fjor. IntraFish 
offentliggjorde også listen over 
hvem sponsorene er. Oddekalv 

benekter at han mottar penger 
fra amerikanske stiftelser som 
bekjemper norsk laks.

– Brevet fra FHL stiller ingen 
krav eller anmodninger overfor 
sponsorene, men er kun til 
informasjon om at vi anser Od-
dekalvs aksjoner som ulovlige, 
at de omfatter skadeverk, og at 
hans såkalte «krig» mot opp-
drettslaks bygger på usannhe-

ter, sier Are Kvistad til IntraFish.
Han er kommunikasjonsdirek-

tør i Fiskeri- og havbruksnærin-
gens landsforening (FHL).

– NMF har også gjort forsøk 
på å spre svertende informasjon 
i eksportmarkeder som Spania, 
Frankrike og Russland. Dette er 
også alvorlig, fordi det kan på-
virke markedene negativt, selv 
om påstandene er usanne. 

FHL advarer Oddekalvs sponsorer

MiljØ: Rådgivende Biologer AS slår fast i sin rapport at det Kurt 
Oddekalv hevdet var ulovlig utslipp fra fiskeanlegg, var i all hoved-
sak pollen fra furu. Det skriver Bergens Tidende i dag. Analyser av 
stoffet viser at dette i all hovedsak var pollen fra furu. «Dette er 
naturlig forekommende pollen og ikke ulovlige utslipp fra fiskean-
legget», står det i brevet fra firmaet. 

sine tillatelser når retten har 
tatt stilling til begjæring om 
midlertidig forføyning. 

 
Hordaland
I Hordaland har to av klagerne, 
Lingalaks og Melaks, fått be-
skjed om at Fiskeridirektoratet 
i Bergen vil behandle deres kon-
sesjonssøknader på nytt.

I Hordaland er saksbehand-

lingen ikke kommet så langt 
som i Nordland. Årsaken til 
dette er at det var nødvendig å 
innhente en vurdering fra Mat-
tilsynet, opplyser Kvinnsland. 

Derfor har ingen av de fem 
selskapene som har fått tildelt 
konsesjoner fått beskjed om at 
de står i fare for å miste sine 
konsesjoner hvis Lingalaks 
og Melaks får medhold i sine 
klager.

Kvinnsland sier at det i løpet 
av denne uken vil bli tatt stand-
punkt til om den nye gjennom-
gangen bør føre til endringer i 
tildelingen i Hordaland. I så fall 
vil de som står i fare for å miste 
sine tillatelser bli varslet om 
dette og få en frist til å uttale 
seg. Endelig vedtak treffes etter 
en slik uttalelsesfrist. Dette kan 
først skje tidligst i slutten av 
juli, opplyser Kvinnsland

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

VI HA NY BEHANDLING: 
Norsk Havbrukssenter 
(bildet) har begjært midler-
tidig forføyning. Saken skal 
behandles av Oslo Tingrett 
i morgen. Målet til Norsk 
Havbrukssenter er at Fis-
keridirektoratet behandler 
selskapets konsesjonssøknad 
på nytt. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: klagerunden
I fjor ble det tildelt 65 lakse og QQ

ørretkonsesjoner. Det var Fiske-
ridirektoratets regionkontorer 
som gjorde tildelingen.

Flere selskaper som ikke kom QQ

på prioriteringslisten klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen på at 
de ikke var på listen.

Fiskeridirektoratet i Bergen QQ

behandler nå søknadene på nytt 
til to klagere i Hordaland og to i 
Nordland.

På et tidspunkt var det også QQ

aktuelt å behandle konsesjons-
søknaden til Norsk Havbrukssen-
ter i Nordland

på nytt. Men det er det ikke QQ

lenger.
Norsk Havbrukssenter har nå QQ

begjært midlertidig forføyning 
med mål om at deres søknad blir 
vurdert på nytt.

HAVBRUK Salg: Det danske Schouw-konsernet melder at det er gode muligheter for 
å selge konsernets eierandel i Sjøtroll Havbruk. Gjennom Schouws dattersel-
skap Biomar, eier konsernet 50,9 prosent av Sjøtroll Havbruk. (IntraFish).

Nå kommer rettsakene...
– Jeg ønsker 
å få skikkelig 
belyst hva 
Fiskeridirek-
toratet har 
gjort når det 
gjelder konse-
sjonsrunden 
2009. Derfor 
vurderer 
jeg å gå rettens veg med at 
Skotneslaks fi kk nei på kon-
sesjonssøknaden og klagen, 
sier Terje Øvreskottnes i 

Skotneslask i Lofoten. Fiskeri-
direktoratets regionkontor i 
Nordland tildelte ikke ny kon-
sesjon til Skottneslaks i fjor. 
Selskapet klaget til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen. Tirsdag 
denne uken ble det kjent at 
klagen tas ikke til følge.

– Jeg er skuffet over at vi 
ikke fi kk medhold i Bergen. 
Men blir det rettsak, så skal 
all saksbehandling fram i 
lyset, sier Øvreskottnes.

Det ble i fjor tildelt 65 nye 

lakse- og ørretkonsejoner mot 
et vederlag til staten.

Hovedkriteriene var at små 
selskaper og selskaper med 
planer om videreforedling 
skulle prioriteres.

Skottneslaks har kun én 
konsjon og har eget slakteri.

– Feilen jeg gjorde i søk-
naden var at jeg skrev at vi 
ville videreforedle når det var 
riktig å gjøre det ut fra forret-
ningsmessige hensyn. Jeg vi 
se dem som velger å viderefor-

edle nå med de høge laksepri-
sene vi har, sier Øvreskotnes. 
Videreforedlingsbedriften 
Isfjord Seafood i Trondheim 
søkte om to konsesjoner i 
fjor, men fi kk nei av Fiskeri-
direktoratets regionkontor 
i Trøndelag. Planen var at 
selskapet skulle drive med 
oppdrett i Roan kommune i 
Sør-Trøndelag. Fisken skulle 
så videreforedles. 

Selskapet klaget på vedtata-
ket. Men Fiskeridirektoratet i 

Bergen opprettholdt vedtaket 
til regionkontoret.

Administrerende direktør 
Lars Krogh i Isfjord Seafood 
mener at selskapet klart 
innfrir tildelingskriteriene. 

Krogh sier at selskapet nå 
vil vurdere om det skal ta 
saken til retten.

– Vi mener at et selskap 
som vi har «konkurrert» med 
om å få konsesjoner har gitt 
Fiskeridirektoratet usanne 
opplysninger, sier Krogh.

Terje 
Øvreskottnes

en «superfi nale» og vurdere på 
nytt mot de selskapene i Nord-
land som har fått midlertidig 
tilsagn om konsesjon.

– Det vil ta ett år siden en 
begynte å behandle konsesjons-
søknadene til alt er avklart. 
Synes ikke du at det er lang til 
i uvisshet?

– Jo for så vidt er det lang tid. 
Men samtidig vet jo oppdret-
terne hva de har av konsesjoner, 
sier Lisbeth Berg-Hansen.

Vil bli vurdert på nytt
Konsesjonsrunden 2009 er 

langt fra ferdig. Når den er 
det, en gang i juni, vil det være 
ett år siden saksbehandlingen 
startet.

Først var det fylkeskom-
munene som kom med råd til 
Fiskeridirektoratets region-
kontor over hvilke selskaper 
som burde prioriters.

Deretter valgte regionkonto-
rene ut selskaper. Selskapene 
fi kk midlertididig tilsagn med 
forbehold om at selskaper som 
fi kk nei anket vedtakene til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Denne uken fi kk selskapene 
som hadde klaget tilbakemel-
ding.

Konlusjonen er at to av 10 
klager i Hordland vil bli vur-
dert på nytt i en «superfi nale» 
med de selskapene som har fått 
midlertidigtilsagn,

Superfi nale
De to selskapene som kan vinne 
fram er Lingalaks og Melaks. 
Om disse «vinner» vil to andre 
selskaper som har fått mildeti-
dig tilsagn i Hordaland «miste» 
sine konsesjoner.

I Nordland er «klagerne» 
Bindalslaks, Norsk Havbruks-
senter og Kobbvåglaks med i 
en «superfi nale».

Det har vært spekulert i om 
det vil bli tildelt nye «friske» 
konsesjoner til klagerne for at 
det ikke skal bli mer bråk når 
noen mister konsesjoner de har 
fått midlertidig tilsagn om.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partentet sier at det vil ikke 
skje.

– De som har fått midlertidig 
tilsagn og «mister» konsesjo-
nene vil få igjen verdelaget 
pluss rente for vederlaget, sier 
Nerheim.

Har rangeringsliste
Seksjonssjef ved forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektoratet, 
Lise Kvinnsland, sier at region-
kontorene i Nordland og Horda-
land har gjort en rangereing av 
selskapene som har fått tilsagn 
og at denne listen vil bli brukt i 
den videre saksbehandling.

– Denne rangeringslisten vil 
bli overprøvd av oss. Det store 

spørsmålet er hvem på denne 
listen er klagerne bedre enn, 
sier Kvinnsland.

agnar.berg@fbfi .no
Telefon: 93 25 63 24

Klart for «Superfi nale»

Agnar Berg
Lillestrøm

– Grunnen til 
at det har tatt 
så lang tid er 
kapasitetspro-
blemer i Fiske-
ridirektoratet 
og at sakene 
har vært kom-
plekse. I tillegg 
har vi sett lan-
det under ett når vi har behand-
let klagene, sier Holmefjord.

Mange misfornøyde
– Hva synes du om å legge opp 
konsesjonstildelingen slik den 
ble gjort ved først å la fylkes-
kommunen få komme med 
råd til Fiskeridirketoratet om 
hvilke selskaper som burde få 
konsesjonene?

– Jeg tar bare til etterretning 
at det ble gjort på denne måten. 
Det var en politisk avgjørelse 
som vi måtte forholde oss til, 
sier Holmefjord. Mange opp-
drettselskaper som ikke nådde 
fram i klageprosessen er svært 
misfornøyde. Noen vil gå ret-
tens veg.

– Ja det må vi bare være for-
beredt på. Slik er jo systemet, 
sier fi skeridirektøren.

Prosessen varer ett år
Fiskeri- og kystminister Lis-
beth Berg-Hansen sier til Fis-
keribladetFiskaren at hun bare 
kan konstatere at hele proses-
sen med konsesjonstildelingen 
tar lang tid.

– Ut over det vil jeg ikke si så 
mye. I en av klagesakene er jeg 
jo innhabil, sier hun.

Det er selskapet Bindlaks i 
Nordland som hun er medeier i. 
Bindalslaks er at av selskapene 
Fiskeridirektoratet vil ta med i 

ETT ÅRS BEHANDLING: Konsesjonsrunden 2009 vil ha vart i ett år når klagesakene er ferdigbehandlet i juni. I kjølvannet ventes 
fl ere rettsaker. ILL.FOTO: AGNAR BERG

FAKTA: TILDELING 2009
I fjor ble det tildelt 65 lakse- og  �

ørretkonsesjoner. Fem av disse 
var økologiske konsesjoner. De 
andre var «bundet» opp mot 
fylker.

Derfor hadde fylkeskommunen  �

er rolle i å velge ut oppdrettssel-
skaper. Fylkeskommunens liste 
ble imidlertid overprøvd av Fiske-
ridirektoratets regionkontor.

Totalt kom det inn 288 søkna- �

der i 2009-runden. 41 av de som 
hadde fått avslag klaget vedta-
kene inn for Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

Tirsdag denne uken ble det  �

klart at to av klagerne i Horda-
land og tre i Nordland vil få vur-
dert sine søknader på nytt opp 
mot de som har fått midleridig 
tilsagn i en «superfi nale».

Fiskeridirektør Liv Hol-
mefjord er enig i at det 
har tatt for lang tid å be-
handle  klagene i konse-
sjonsrunden 2009.– Det 
har tatt lengre tid enn 
det vi hadde ønsket.

� KONSESJONER

Liv 
Holmefjord

Skjønner 
skuffelsen

Agnar Berg
Bodø

FAKTA: KONSESJONER
Det er tildelt til sammen 65  �

lakse- og ørretkonsesjoner i 
årets tildelingsrunde.

De «heldige» selskapene  �

har fått konsesjonene mot et 
vederlag med vilkår om at de kan 
miste konsesjonen hvis noen av 
selskapene som har klaget får 
medhold.

Tildelingsrunden 2009 har  �

skapt mye støy i blant lakse-
oppdretterne, blant annet fordi 
kriteriene er uklare.

Det har ført til at det ble brukt  �

mye skjønn når Fiskeridirekto-
ratets regionkontorer tildelte 
konsesjonene. 

Britt Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter frykter 
ikke at selskapet skal 
«miste» sin nye konsjon 
i klagebehandlingen, 
men hun forstår de som 
klager.

� KONSESJONER

Det er ikke  ”rart at de aller 
minste er skuffet
Britt Mosseng, Lofoten SjøprodukterIngen klare prosedyrer 

Agnar BergBodø Kan omgjøre

INGEN PROSEDYRE: Det er ingen klar prosedyre for hvordan en skal gå fram hvis et selskap som har fått foreløpig tilsagn må «gi» konsesjo

Noen vil «miste» lakse-konsesjonene de har fått et foreløpig tilsagn om - hvis klagene til de som ikke har fått fører fram. Hvordan «taperne» skal velges ut er uklart. Jens Chris-tian Holm

� KONSESJONSTILDELINGEN Usikkerhet rundt konsesjonsklager 

Janne Andersen

å utvikle virksomheten etter de opprinnelige planene. I lys av dette vurderer styret strukturelle løsninger for selskapet (integrasjon med andre selskap) og muligheter for refinansiering og reka-pitalisering, skriver styret i torskeoppdrettsselskapet i rapporten for tredje kvartal. Selskapet opplyser ikke hvor mye penger det er snakk om å hente inn, eller hvilke selskap som kan være aktuelle i en strukturering. Bakgrunnen for endringene er likevel klar. Torskeoppdrett er langt fra å oppnå lønnsomhet. I tredje kvartal i år hadde selskapet inntekter på 6 mil-lioner kroner, mens utgiftene langt oversteg 30 millioner kroner. Det ble slaktet ca. 410 tonn rund vekt.  Driftsresultat før verdijus-tering av biomasse endte på -30,3 millioner kroner, mens resultat før skatt ble -31,7 millioner kroner. Samlet på de tre første kvartalene i år har selskapet et driftsresultat før verdijustering av biomasse på -81,7 millioner kroner, og et resultat før skatt på -86,1 millioner kroner. 

INNTEKTERQ3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 086,0 5,9 13,9 10,4

DRIFTSRESULTAT før verdijustering av biomasseQ3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 08-30,3 -7,2 -81,7 -26,3

RESULTAT før skattQ3 09 Q3 08 YTD 09 YTD 08-31,7 -6,5 -86,1 -25,9

Stor prisvekstPRIS: Lakseprisen økte med over 3 kroner i uke 44, etter en lengre periode med fal-lende priser.Det kommer frem i den siste prisoppdateringen fra Fish Pool. Mindre slaktepress i Norge kombinert med økt etterspørsel i EU-markedet resulterte i prisoppgangen. En oversikt fra NOS Clearing utarbeidet for Fish Pool viser at snittprisen i uke 44 endte på 27,15 kroner per kilo for alle størrelser. Det var en oppgang på hele 3,41 kroner per kilo i forhold til uke 43. 
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Mer markedsføring

TERJE E. MARTINUSSEN, EFF

� UT I MARKEDET

for «taperne»
jonen fra seg.  FOTO: EFF

Unødvendig støy

FIKK NEI – STENGER FEtter 111 års drift truer sjømatselskapet A. Øv-reskottnes på Vestvågøy med å legge ned sitt hvitfiskmottak - hvis ikke datterselskapet får laksekonsesjonen sel-skapet har søkt om.�KONSESJONER Vi kan ikke fortset- ”te å subsidiere hvitfisk-anlegget med laksepen-ger når vi har bare én laksekonsesjon

FiskeribladetFiskaren 28.8.

FISKEMOTTAK– ET NM I SØKNADS-SKRIVING LAKSEKRIG Også de små vil foredle

Vestvågøy

Reagerer på forskjellsbehandDaglig leder Lars Krogh i videreforedlingsbe-driften  Isfjord Seafood i Trondheim reagerer på Fiskeridirektoratets regionsvise forskjells-behandling i årets konsesjonsrunde.� KONSESJONER Omstridt tildeling av nye laksekonsesjoner Vi søkte om to kon- ”sesjoner fordi vi hadde behov for råstoff

FiskeribladetFiskaren 2.10.

Nye FishPool rekorder

Skal destrueres

Valuta avgjørende Begjært konkursdlingFAKTA: KONSESJONER

Skal begynne  med oppdrett

Ikke generell  sjekkeadgang

Mange argumenter 

FiskeribladetFiskaren 9.11.09

Grunnen til at det  ”har tatt så lang tid er 
at kapasitetsproblemer 
i Fiskeridirektoratet 
og at sakene har vært 
komplekse
Liv Holmefjord, fi skeridirektør 
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«Friske» konsesjoner
Fylkesråd for næring i 
Nordland,  Arve Knutsen, sier 
at han prøver å få til et møte 
med nærings- og handelsmi-
nister Trond Giske angående 
tildelingen av laksekonse-
sjoner i Nordland. Giske er 
settestatsråd for fiskeri- og 
kystminister Lisbeth Berg-
Hansen i konsesjonsaken.

Knusten ønsker flere lakse-
konsesjoner til Nordland. 

Flere selskaper som ikke 
kom på prioriteringslisten i 
Nordland klaget til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen. Det har 

ført til at direktoratet gjør 
en ny behandling.  Skulle 
klagerne få medhold, vil to 
selskaper som har fått tildelt 
konsesjoner miste disse. 
Knutsen sier at den lange 
saksbehandlingstiden til 
direktoratet er skandaløs. 
Han derfor det er useriøst å 
«ta» konsesjonene fra de som 
har fått tildelt disse.  – Får vi 
inn «friske» konsesjoner slik 
at ingen mister sine, vil det bli 
ro om saken. Jeg har fått poli-
tiske signaler om at det kan la 
seg gjøre, sier Knutsen.

Seaborn AS er en eksportør av laks og ørret med hovedkontor i Bergen. 
Selskapet omsatte i 2009 ca. 46.000 tonn med fisk tilsvarende ca. NOK 1.600 
millioner. Selskapet er blant annet eiet av 17 oppdrettsbedrifter, fra Hordaland 
til Troms, og har 24 ansatte på kontoret i Bergen. Selskapet har god økonomi. 
På grunn av økt aktivitet søker vi følgende stillinger:

Innkjøper
Vi søker en person til å delta i arbeidet med innkjøp av laks og ørret, herunder 
kontakt med oppdrettere, pakkerier, varelager og brønnbåter per telefon, epost 
og faks. 
Innkjøpsarbeidet baseres på innkjøpsbudsjett, som sammen med kortsiktig plan
legging og kontakt med salgsavdelingen danner grunnlag for ukens inn kjøp. 
Jobben krever utstrakt bruk av telefon, og noe reising må påregnes. 
Vi ser etter en person som er ryddig, og som kan jobbe selvstendig.
Utdanning og/eller erfaring tilknyttet oppdrettsbransjen er en betingelse.
Søknad på epostadresse jobb-1@seaborn.no innen fredag 9. juli 2010. 

Kvalitetskoordinator
Da vår nåværende kvalitetskoordinator skal slutte for å ta videreutdanning, søker 
vi en person som kan vedlikeholde og videreutvikle selskapets kvalitetssystemer 
og rutiner. Jobben omfatter for øvrig vurdering av produktkvalitet og tett kontakt 
med selskapets salgsavdeling. Vi ser for oss en kandidat med utdannelse innen 
biologi eller lignende, og gjerne med erfaring fra oppdrettsbransjen. Manglende 
utdannelse kan erstattes av solid bransjeerfaring.
Søknad på epostadresse jobb-2@seaborn.no innen fredag 9. juli 2010. 

For begge stillingene gjelder arbeidssted Bergen. Selskapet kan tilby konkurranse
dyktige betingelser i en internasjonal vekstbransje med utviklingsmuligheter.

For generell informasjon vennligst se www.seaborn.no

For eventuelle spørsmål kan interesserte henvende seg til 
Frank Yri (90967919 / 55334053) eller 
Jan Egil Ytrearne (90573703 / 55334051).
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HAVBRUK Avgift: Det er fastsatt endrede regler for årsavgift for tilsyn og kontroll for 
lokaliteter i 2010. Årsavgiften er nå knyttet til lokalitetens størrelse, og ikke 
lenger etter hvor mange innehavere som kan drive på lokaliteten.

Sprikende 
«policy»
frustrerer

Agnar Berg
Bodø

– Begrunnelsen fra Fiskeri-
direktoratets regionkontor 
i Nordland for at vi ikke fikk 
tildelt konsesjonen vi søkte på 
i fjor var at vi skulle viderefor-
edle laksen i Nord-Trøndelag. 
Da vi klaget til Fiskeridirekto-
ratet i Bergen og fikk avslag på 
klagen der, var begrunnelsen til 
direkoratet i Bergen at vi ikke 
kunne sannsynliggjøre videre-
foredling i Nord-Trøndelag, sier 
daglig leder i Norsk Havbruks-
senter, Arnfinn Torgnes.

Videreforedle 
Fiskeridirektoratets region-
kontor i Nordland sto for tilde-
lingen av de 15 konsesjonene i 
fylket i tildelingsrunden 2009.

Regionkontoret tildelte kon-
sesjonene kun til selskaper 
som hadde både oppdrett og 
videreforedlingsvirksomhet i 
Nordland.

Norsk Havbrukssenter skrev 
i sin søknad at selskapet ville 
videreforedle laksen som ble 
oppdrettet i Sør-Helgeland 
i Nordland hos Sinkaberg-
Hansens sitt slakteri- og vi-
dereforedlingsanlegg i Nord-
Trøndelag.

– Derfor fikk vi ikke kon-
sesjonen vi søkte på. «Feilen» 
var at vi skulle videreforedle i 
Nord-Trøndelag. Ellers fikk vi 
tilbakemelding fra regionkon-
toret at vår søknad var god, sier 
Torgnes.

Forskjellig tolkning
Norsk Havbrukssenter var ett 
av 10 selskaper som klaget på 
at de ikke fikk konsesjonen de 
søkte på i Nordland.

Norsk Havbrukssenter tol-
ket tildelingsforskriften for 
2009-runden slik at det ikke 
er krav til at  videreforedlingen 

må skje i samme fylke som fis-
ken er oppdrettet i.

Denne tolkningen har også 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Det medførte at to andre 
selskaper som søkte på kon-
sesjoner i Nordland, men som 
fikk avslag fra regionkontoret, 
nå blir vurdert på nytt.

Begge selskapene, Bin-
dalslaks og Kobbvåglaks, skrev 
i sine søknader at de ville vide-
reforedle laksen hos Sinkaberg-
Hansen.

Må sannsynliggjøre 
videreforedling
De to selskapene fikk for to 
måneder siden brev fra direk-
toratet i Bergen om at deres 
søknader ville bli behandlet 
på nytt. 

Det samme gjorde også Norsk 
Havbrukssenter. Men etter en 
kort tid på listen over selskaper 
som ville bli vurdert på nytt, 
fjernet direktoratet Norsk Hav-
brukssenter fra listen.

– Direktoratet fjernet oss 
med den begrunnelse at vi ikke 
kunne sannsynliggjøre vide-
reforedling i Nord-Trøndelag. 
Dette synes vi er pussig. Først 
så blir ikke prioritert av regi-
onkontoret fordi vi skal vide-
reforedle i Nord-Trøndelag. 
Deretter vil ikke direktoratet 
i Bergen behandle vår søknad 
på nytt fordi de mener at vi ikke 
kan sannsynliggjøre viderefor-
edling i Nord-Trøndelag, sier 
Torgnes.

– Er det slik at Norske Hav-
brukssenter ikke kan sann-
synliggjøre videreforedling i 
Nord-Trøndelag?

Norsk Havbrukssenter 
er frustrert over at ulik 
«policy» i Fiskeridirekto-
ratet sentralt og direkto-
ratets regionkontor gjør 
at de ikke fikk laksekon-
sesjon selskapet søkte 
på.

z  konsesjoner

«Feilen» var at vi  ”skulle videreforedle i 
Nord-Trøndelag
Arnfinn Torgnes, daglig leder i 
Norsk Havbrukssenter

– Jeg ønsker ikke å kommen-
tere enkeltsaker i klagerunden, 
sier Anne B. Osland i forvalt-
ningsseksjonen i Fiskeridirek-
toratet. Osland er ansvarlig for 
klagebehandlingen nå som 
seksjonssjef Lise Kvinnsland 
er på ferie.

Blir herset med
Hvis Fiskeridirektoratet gir 
et selskap som har klaget 
medhold, vil et av selskapene 
som har fått tildelt konsesjon 
miste sin konsesjon.

I Nordland har Fiskeridi-
rektoratet i Bergen gitt Lofo-
ten Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon beskjed om 
at de står i fare for å miste sine 
konsesjoner.

De to selskapene har gitt di-
rektoratet tilsvar.

– Jeg kan bare ikke forestille 
meg at vi skal miste konsesjo-
nen vi er tildelt, sier Britt Mos-
seng i Lofoten sjøprodukter.

Nordland fylkeskommune 
har engasjert seg for at staten 
skal tildele «friske» konsesjo-
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kystavisa

Anerkjent fiskerijurist:

– Lisbeth 
er inhabiL beskyldes for «lefling»

Lokale fiskarlagsfolk var rasende på 
Fiskarlagets leder Reidar Nilsen etter 
hans sluttinnlegg på oljekonferansen 
i Svolvær i går. Side 4–5

Greie fiskere
Eierne av Råfisk
laget, fiskerne, lover 
at ingen hoder skal 
rulle under årsmøtet. 
Side 7

Turistmagnet i nord Side 3
Får ikke bruke not Side 9
På vei hjem til Færøyene Side 6
Spiller ikke på lag  Side 12-13

nå skal sild bli trendy
Nå skal det satses 15 milioner kroner 
på å gjøre sild til trendmat. Side 8

Folkesnakk om at fiskeriminsteren er inhabil i saken om 
laksekonsesjoner er nok til at hun faktisk er inhabil, mener 
fiskerijurist Peter Ørebech. Side 14–15
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– Lusa er 
problemet, 
ikke kjemikaliene
omdømme: 
Det er lak-
selusa som 
er proble-
met, ikke 
kjemikaliene 
som brukes 
for å be-
kjempe den, 
mener Bellona og Verdens 
Naturfond.

Norges to største miljø-
vernorganisasjoner, WWF og 
Bellona, mener Kurt Oddekalv 
tar for hardt i når han går til 
krig mot norsk oppdretts-
næring, men gjør det klart at 
norsk oppdrettsnæring må bli 
flinkere til å ta vare på miljøet.

– Vi er skuffet over hav-
bruksnæringens innsats de 
siste årene, sier nestleder 
Marius Holm i Bellona til 
IntraFish.

Han peker på at oppdretts-
næringen i en tiårsperiode 
forandret seg fra å lete etter 
forskere som kunne forsvare 
næringa, til å erkjenne at både 
lakselus og rømming er et 
problem, men Bellona mener 
at mindre har skjedd den 
senere tiden. 

Rømming av laks og lak-
selus er ennå et problem.

Bellona er skeptiske til opp-
drettsbransjen, men synes 
samtidig Oddekalv ”drar det 
for langt” med sine utspill mot 
næringa.

– Lakselusa er et større 
problem for miljøet enn 
stoffene (tiflubenzuron og 
deflubenzuron, vår merknad), 
som bekjemper lakselusa, sier 
Holm.

Dette standpunktet er 
Verdens Naturfond (WWF) 
enige i.

– Det er lusa som er proble-
met, ikke kjemikaliene. Begge 
er imidlertid et miljøproblem, 
sier fagsjef Nina Jensen i WWF 
til IntraFish.

Hun mener det er usunne 
tilstander i oppdrettsnærin-
gen, men ikke fullt så usunne 
som Kurt Oddekalv & co. skal 
ha det til.

Bellona skriver på sine 
egne hjemmesider at det ikke 
kan påvises en sammenheng 
mellom bruken av stoffet 
Teflubenzuron og kreft på 
pattedyr. Oddekalv påstår det 
motsatte.

Samtidig gir Bellona en viss 
støtte til Oddekalvs kamp 
mot bruken av stoffene fordi 
villfisk kan få lakselusstoffene 
i seg.

– Vi er bekymret over at 
villfisk kan spise lakselusfô-
ret siden denne fisken ikke 
på samme måte som laksen 
”nedfores” før den slaktes og 
spises, sier Holm.

Nina Jensen sier at opp-
drettsnæringa må bli flinkere 
til å tenke alternative måter til 
å bekjempe lusa. på.

– Leppefisk kan for eksem-
pel brukes mer i lusebekjem-
pelsen, sier Jensen. 

(IntraFish)

Marius Holm
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Vaksine: - Vi ser det som svært positivt at det kommer flere ILA vaksiner 
på markedet, sier veterinær Per Anton Sæther i Marin Helse til kyst.no. – Vi 
kommer til å ta i bruk den nye vaksinen fra Pharmaq allerede i neste uke.

Kontroll: – Representanter fra Norge og EU er i disse dager i Bergen for å 
gjøre seg kjente med hverandres kontrollsystemer og -rutiner. Samarbeidet 
er etablert etter initiativ fra Norge, skriver kyst.no

miljø: Slam fra oppdrettsan-
legg som resirkulerer vann kan 
bli utnyttet i biogassanlegg og 
for eksempel ende opp som 
drivstoff, eller bli gjødsel, viser 
en ny utredning.Resirkulering 
betyr at vannet i oppdretts-
anlegget brukes på nytt - i 
motsetning til tradisjonelle 
anlegg hvor vannet brukes 
bare en gang. Det betyr at 

man kan spare store mengder 
vann i landbasert oppdrett, for 
eksempel ved produksjon av 
smolt. Man får også svært god 
kontroll av vannmiljøet, for-
nuftig utnyttelse av vannkilder 
og bedre vern mot smitte.En 
annen fordel er at det er lettere 
å samle opp næringsstoffer fra 
avløpsvannet, sammenlignet 
med tradisjonelle sanlegg. (IF)

Oppdrettsslam kan gjenvinnes

ODDEKAlV: Mattilsynet vil ikke 
karakterisere Kurt Oddekalv 
og hans utspill. Han på sin side 
gjør hva han kan for å under-
grave tilliten til institusjonen, 
men den tar ikke igjen.– Norsk 
oppdrettslaks er sunn og trygg 
mat. Det har vi lagt ut en masse 
dokumentasjon om på våre 
nettsider, og vi har imøtegått 
alle påstander om det mot-
satte. Ingen av de påstander 
Oddekalv kommer med, har gitt 
oss grunn til å endre på våre 
vurderinger på dette området, 
sier assisterende tilsynsdirek-
tør Ole Fjetland i Mattilsynet 
til IntraFish. Men Oddekalv 
gjentar og gjentar at norske 
tilsynsmyndigheter ikke er til 
å stole på, at de er «kjøpt og 
betalt», og «politiske klakører 
uten troverdighet». – Har han 

rett i at dere ikke har troverdig-
het?

– Forbrukeren kan stole oss 
som fagmyndighet, og vi mener 
Mattilsynet har høy troverdig-
het. Vi ønsker ikke å kommen-
tere mer inngående den typen 
karakteristikker som du her 
siterer, men dette tror vi ikke 
er en oppfatning som deles av 
mange.    – Men anser dere Od-
dekalv som en seriøs kritiker?

– Jeg ønsker ikke å karak-
terisere han. Vi forholder oss 
til fakta. Norsk laks er sunn og 
trygg mat

– Men har dere vurdert det 
som han selv hevder er doku-
mentasjon på det motsatte 
-- det vil si påstandene til den 
ytterliggående amerikanske 
organisasjonen Pure Salmon 
Campaign? (IntraFish)

Mattilsynet vender det andre kinnet til

RESUlTAT: Verdien av Marine 
Harvest har falt med 5,8 mil-
liarder kroner siden 12. mai. Da 
ble aksjen omsatt til 5,9 kroner. 
I går var verdien på aksjen bare 
4,28 kroner stykket. Det priser 
selskapet til 15,3 milliarder 
kroner. Halvannen milliard 
kroner mindre enn dagen før 
og hele 5,8 milliarder kroner 
mindre enn verdien 12. mai.

Lakseaksjene fikk en kraftig 
smell i går. Børsen falt markert 
tilbake. Lakseaksjene likeså. 
Noen aksjer falt betydelig mer 
enn børsen og Marine Harvest 
var ett av dem med en tilbake-
gang på hele 8,7 prosent.

Negativ presse i Frankrike får 
skylden. – Marine Harvest-ak-
sjen har holdt seg godt en lang 
periode, sier Klaus Hatlebrekke.

5,8 milliarder kr har dunstet bort

øKONOmi: Det blir stadig 
færre konkurser, sammenlignet 
med fjoråret. Første halvår 
2010 ble det registrert 484 
færre konkurser og tvangsav-
viklinger enn i samme periode i 
fjor, en nedgang på 13 prosent. 
Konkursstatistikken for første 
halvår i år viser en klar ned-
gang i konkurser og tvangsav-
viklinger i forhold til fjorårets 
halvårsoversikt. Også juni i år 
har færre konkurser og tvangs-
avviklinger enn juni i fjor.

Færre konkurser
BøRS: Morpol har lenge 
planlagt å komme på børs, men 
planen var i starten å gå på børs 
i Polen.- Vi startet ikke med 
Oslo Børs. Opprinnelig ønsket vi 
oss på børsen i Warszawa, sier 
Jerzy Malek, konserndirektør i 
Morpol. Han påpekte at for dem 
som polsk selskap var det na-
turlig. Men mange års kontakter 
med det norske oppdrettsmar-
kedet og mange diskusjoner 
med norske meglere gjorde at 
de valgte Oslo Børs. (IntraFish)

– Oslo Børs naturlig

pENgER: Marine Harvest er 
Norges 17. største selskap 
målt etter egenkapital.Det 
mener tidsskriftet Kapital, 
som hvert år setter opp ei 
liste over Norges 500 største 
bedrifter. (IntraFish)

OmDømmE: Det føregår ein 
heftig debatt om norsk opp-
drettsnæring i mange norske 
nettaviser og Håvard Jør-
gensen i Norske Sjømatbe-
drifters lansforeining (NSL) 
oppfordrar no aktørane i 
oppdrettsnæringa til å delta. 

havbruk Pris: Snittprisen for laks på 4-5 kilo var 39,55 kroner pr kilo i uke 24 mot en 
pris på 38,61 kroner uken før.Det fremgår av statistikk fra Fish Pool og NOS 
Clearing mandag. 

Konsesjoner
til retten 
i morgen

Agnar Berg
Bodø

Det er selskapet Norsk Hav-
brukssenter i Nordland som 
har begjært Oslo Tingrett om 
midlertidig forføyning i forbin-
delse med at Norsk Havbruks-
senter klaget på at selskapet 
ikke fikk tildelt konsesjonen 
selskapet søkte på i tildelings-
runden 2009. Selskapet ønsker 
å få sin søknad vurdert på nytt 

av Fiskeridirektoratet. Norsk 
Havbrukssenter ble ikke prio-
ritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland får å 
få tildelt konsesjonen selskapet 
søkte på.

Selskapet klaget regionkon-
torets vedtak inn til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen.

I slutten av april i år fikk sel-
skapet brev fra direktoratet i 
Bergen om at konsesjonssøkna-
den ville bli behandlet på nytt 
sammen med to andre konse-
sjonssøknader i Nordland.

Men etter kort tid var det ikke 
lenger aktuelt for direktoratet i 
Bergen å gjøre en ny vurdering 
av konsesjonsøknaden til Norsk 
Havbrukssenter.

Avventer
Målet til Norsk Havbrukssenter 
er å få en rettslig kjennelse på 
at Fiskeridirektoratet i Bergen 
må behandle selskapets konse-
sjonssøknad på nytt.

Daglig leder i Norsk Havbruks-
senter,  Arnfinn Torgnes, sier til 
Fiskeribladet Fiskaren at han 
ikke ønsker å uttale seg om sa-

ken før den har vært behandlet 
i tingretten.

At Norsk Havbrukssenter har 
begjært midlertidig forføyning 
betyr at Fiskeridirektoratet i 

Bergen stop-
per ferdig-
stillingen av 
de to andre 
klagesakene i 
Nordland.

– Det ligger 
til rette for en-
delig vedtak i 
de to sakene, 
men av respekt for at saken 
til Norsk Havbrukssenter skal 
opp i retten torsdag, treffer vi 
ikke noe endelig vedtak i de 
to klagesakene før retten har 
tatt stilling til begjæringen, sier 
seksjonssjef ved forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektoratet, 
Lise Kvinnsland,

Nordland
I Nordland har to av klagerne, 
Bindalslaks og Kobbvåglaks, 
fått brev fra Fiskeridirektora-
tets om at deres konsesjonssøk-
nader blir behandlet på nytt.

Hvis de to selskapene får 

medhold i sine klager, vil to 
andre selskaper i Nordland 
som har fått tildelt konsesjoner 
miste disse. 

De to selskapene er Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon.

Kvinnsland regner med at det 
vil være klart hvem som even-
tuelt får medhold i sine klager 
og hvem som eventuelt mister 

Striden i konsesjonsrun-
den 2009 skal for første 
gang behandles i rett-
systemet. Oslo Tingrett 
skal i morgen ta stilling 
til en midlertidig forføy-
ning fra en av klagerne.

z oppdrett

Lise 
Kvinnsland

Av respekt for at  ”saken til Norsk Hav-
brukssenter skal opp i 
retten torsdag, treffer 
vi ikke noe endelig ved-
tak i de to klagesakene 
før retten har tatt stil-
ling til begjæringen, 
Seksjonssjef ved forvaltningssek-
sjonen i Fiskeridirektoratet, Lise 
Kvinnsland,

HAVBRUK Oppdrett: Hvis lusespisende berggylte skal bli et utbredt «behandlings-
middel» mot lakselus, må berggylten oppdrettes i stor skala. Slik oppdrett er 
imidlertid ennå i oppstartsfasen.

Strid om 
inhabilitet 
i NordlandAgnar Berg

Bodø

Bindalslaks var en av søkerne 
i fjorårets konsesjonsrunde. 
Are Brekk er styreleder i 
Bindalslaks, samt styrelder i 
Sinkaberg-Hansen - selskapet 
Lisbeth Berg-Hansen eier 11 
prosent av. 

Svogre-krøll
Are Brekk er også svoger til 
seksjonssjef Håvard Dek-
kerhus i Fiskeridirektoratet 
region Nordland. Dekkerhus 
er seksjonssjef i avdelingen 
som har behandlet konse-
sjonssakene i Nordland, og 
var dermed leder for avdelin-
gen som behandlet svogerens 
søknad. I denne prosessen 
erklærte Dekkerhus seg ikke 
inhabil, noe flere jusprofes-
sorer i dag mener han burde 
ha gjort. 

 – Jeg vil si 
at seksjonssje-
fen er inhabil. 
Han skulle 
ikke ha hatt 
noe med saks-
behandlingen 
å gjøre, sier 
jussprofessor 
og dekan ved 
Universitetet i Oslo, Hans Pet-
ter Graver.

Ble ikke prioritert
Bindalslaks er et heleid datter-
selskap av Sinkaberg-Hansen. 
Brekk er styreleder i begge 
selskapene. Men Bindalslaks 
ble ikke prioritert av Fiskeri-
direktoratet i Nordland. Først 
etter at Bindalslaks klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen, 
ligger Bindalslaks an til å få 
konsesjonen.

Saken vurderes nå på nytt
– Saken hadde stilt seg an-

nerledes om Fiskeridirektora-
tet i Nordland hadde prioritert 
Bindalslaks. Da vil det ha vært 
mer alvorlig. Slik det er nå, har 
ikke inhabiliteten hatt noen be-
tydning for utfallet av saken, 
sier Graver.

Burde være avklart
Jussprofessor Eivind Smith ved 
Universitetet i Oslo, sier at han 
ikke vil konkludere med at Dek-
kerhus er inhabil, men at både 
Dekkerhus og andre i direkto-
ratet burde ha stilt spørsmål 
om svogerskapet mellom han 

og styrelederen  kvalifiserer 

til inhabilitet 
i henhold til 
forvaltnings-
loven.

– Inhabili-
tetsspørsmålet 
burde ha vært 
avklart, sier 
Smith.

Jussprofessor Inge Lorange 
Backer ved Universitetet i Oslo, 
mener også at det er grunn til å 
reise spørsmål om inhabilitet i 
saken om de to svogrene. Men 
han vil ikke gi seg ut på å si at 
Dekkerhus var inhabil.

I paragraf seks i forvaltnings-
loven står det at en offentlig tje-
nestemann er inhabil både hvis 
han tilrettelegger grunnlaget 
for en avgjørelse og når han 
treffer avgjørelse i en forvalt-
ningssak når: «...han er i slekt 
med eller svogerskap med en 
part i opp- eller nedstigende 
linje eller sidelinje så nær som 
søsken.»

Er ikke inhabil
Paragraf seks første ledd i for-
valtningsloven tar for seg kon-
krete forhold mellom en offent-
lig tjenestemann og «en annen». 
Annet ledd er mer generell og 
fanger opp særtilfeller:

«Likeså er han ugild når an-
dre særegne forhold foreligger 
som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet...»

Førsteamanuensis ved Juri-
disk fakultet ved universitetet i 
Tromsø, Johan Aulstad, mener 
at Dekkerhus ikke er inhabil 
i konsesjonssaken fordi hans 
svoger Are Brekk ikke er part 
i saken. Aulstad mener at det er 
Bindalslaks som er part i saken, 
ikke styrelederen.

– Men hvis Brekk hadde hatt 
en stor eierpost i Bindalslaks, 
ville han ha vært part i saken. 
Nå har han mer rollen som ad-
ministrator med stemmerett, 
sier Aulstad.

Dumt å skrive under
Håvard Dekkerhus sier at han 
ikke greier å se at han er in-
habil i saken når det gjelder 

MER ROT: Bråket i Nordland rundt konsesjonstildelingen tar ikke slutt. Nå viser det seg at seksjonsefen i avdelingen som behandlet sakene er svoger til en av søkerne. Han har 
ikke erklært seg inhabil, noe flere jurister nå mener han burde ha gjort. ILL.FOTO: 

Nære familieforbin-
delser mellom en 
seksjonsleder i Fiskeridi-
rektoratets regionkontor 
i Nordland og et selskap 
som søkte om laksekon-
sesjon i 2009 reiser nå 
spørsmål om inhabilitet 
ved regionkontoret. Jus-
professor Hans Petter 
Graver mener seksjons-
sjefen burde erklært seg 
inhabil.

z konsesjon

Eivind Smith

10. februar2010onsdagLøssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 3  Nr 17  Uke 

kystavisa

satser i ned-gang side 11 økonom skryter av sildelaget side 7 skal bestemme lusenivå side 12 fisket mer, tjente mindre side 9

Juridisk 
slakt av 
habilitets- 
praksis

Misfornøyd med fisketLoddesesongen i Barentshavet har startet, men russerne er ikke fornøyd med utfallet. Side 14-15

Flere havarikvoteårKystbåter får fiske havarikvoter iflere år på rad. Side 8-9

lave priser, mye fiskHavet koker av fisk. Gleden over dette kan selv ikke rekordlave priser helt dempe hos fiskerne. Side 3

Advokat Kenneth 
Mikkelsen mener 
Fiskeridirektoratet i 
Nordland var inhabil i 
behandlingen av slutt-
sedlene ved Bodø Sild-
oljefabrikk. Side 10
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9. juni2010onsdagLøssalg kr 20 Norden DKK 20 Årgang 3  Nr 64  Uke 23

kystavisa

Anerkjent fiskerijurist:

– Lisbeth 
er inhabiL beskyldes for «lefling»Lokale fiskarlagsfolk var rasende på Fiskarlagets leder Reidar Nilsen etter hans sluttinnlegg på oljekonferansen i Svolvær i går. Side 4–5

Greie fiskereEierne av Råfisklaget, fiskerne, lover at ingen hoder skal rulle under årsmøtet. Side 7

Turistmagnet i nord Side 3
Får ikke bruke not Side 9
På vei hjem til Færøyene Side 6
Spiller ikke på lag  Side 12-13

nå skal sild bli trendyNå skal det satses 15 milioner kroner på å gjøre sild til trendmat. Side 8

Folkesnakk om at fiskeriminsteren er inhabil i saken om laksekonsesjoner er nok til at hun faktisk er inhabil, mener fiskerijurist Peter Ørebech. Side 14–15

Fikk Seg Skudd For baugen Side 11
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Hans Petter 
Graver

konsesjonstildelingen 2009.
– Jeg var ikke involvert i 

saksbehandlingen. Vi hadde 
tre saksbehandlere som job-
bet med konsesjonssaken i fjor. 
Jeg ønsket heller ikke å ha noe 
med Bindalslaks å gjøre siden 
jeg er svoger til Are Brekk, sier 
Dekkerhus.

– Men du har skrevet under 
papirer da selskapene som ikke 
fikk konsesjoner klaget. 

– Ja, men jeg klarer ikke å se 
sammenhengen mellom andre 
selskaper og Bindalslak. Men 
det kan hende at jeg ikke burde 

ha skrevet under disse papi-
rene, sier Dekkerhus.

Ikke sak i direktoratet
Stipendiat Markus Hoel Lie ved 
Juridisk fakultet ved Univer-
sitetet i Tromsø, sier at når en 
person er inhabil skal han ikke 
ha noen befatning med saken, 

heller ikke det å «kun» signere 
sakspapirer, sier han.

Are Brekk sier til Fiskeribla-
det Fiskaren at han er sikker 
på at svogeren Håvard Dek-
kerhus er forsiktig med dette 
med inhabilitet. – Saken viser 
jo at Bindalslaks ikke ble prio-
ritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland, sier 
Brekk.

Fiskeridirektør Liv Hol-
mefjord sier til Fiskeribladet 
Fiskaren at hun ikke kjenner 
til konsesjonstildelingen i Nord-
land i detalj, men at hun ikke 

Jeg vil si at sek- ”sjonssjefen er inhabil
Hans Petter Gravet, jussprofessor 
og dekan ved Universitetet i Oslo
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OPPDRETT? Annonsepakke
på papir og nett:

FiskeribladetFiskaren 
+ intrafish.no 

= halv pris
Gjelder to innrykk i hvert produkt,  

utenom stillingsannonser, inneværende måned. 

Ring 55 21 33 00 e-post annonse@fbfi.no
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Jobb: Alf-Helge Aarskog begynte som konsernsjef i Marine Harvest man-
dag. 30. mars i år vart det kjent at Alf-Helge Aarskog gjekk av etter fire 
månadar som konsernsjef i Lerøy Seafood Group og hadde takka ja til jobben.

Laks: Uten dispensasjoner og kortere brakkleggingsperiode må Alsaker 
Fjordbruk omstille driften og permittere slakteriarbeidere. Det hevder 
selskapet i sin høringsuttalelse til forslaget om soneforskrift i Sunnhordland, 

OMDØMME: FHL har skrevet 
et brev til Kurt Oddekalvs 
sponsorer der de får vite at han 
begår ulovligheter, sprer løgn 
og bedriver skadeverk.IntraFish 
meldte 15.juni at 190 bedrifter 
sponset Oddekalv og Miljøvern-
forbundet (NMF) med over åtte 
millioner kroner i fjor. IntraFish 
offentliggjorde også listen over 
hvem sponsorene er. Oddekalv 

benekter at han mottar penger 
fra amerikanske stiftelser som 
bekjemper norsk laks.

– Brevet fra FHL stiller ingen 
krav eller anmodninger overfor 
sponsorene, men er kun til 
informasjon om at vi anser Od-
dekalvs aksjoner som ulovlige, 
at de omfatter skadeverk, og at 
hans såkalte «krig» mot opp-
drettslaks bygger på usannhe-

ter, sier Are Kvistad til IntraFish.
Han er kommunikasjonsdirek-

tør i Fiskeri- og havbruksnærin-
gens landsforening (FHL).

– NMF har også gjort forsøk 
på å spre svertende informasjon 
i eksportmarkeder som Spania, 
Frankrike og Russland. Dette er 
også alvorlig, fordi det kan på-
virke markedene negativt, selv 
om påstandene er usanne. 

FHL advarer Oddekalvs sponsorer

MiljØ: Rådgivende Biologer AS slår fast i sin rapport at det Kurt 
Oddekalv hevdet var ulovlig utslipp fra fiskeanlegg, var i all hoved-
sak pollen fra furu. Det skriver Bergens Tidende i dag. Analyser av 
stoffet viser at dette i all hovedsak var pollen fra furu. «Dette er 
naturlig forekommende pollen og ikke ulovlige utslipp fra fiskean-
legget», står det i brevet fra firmaet. 

sine tillatelser når retten har 
tatt stilling til begjæring om 
midlertidig forføyning. 

 
Hordaland
I Hordaland har to av klagerne, 
Lingalaks og Melaks, fått be-
skjed om at Fiskeridirektoratet 
i Bergen vil behandle deres kon-
sesjonssøknader på nytt.

I Hordaland er saksbehand-

lingen ikke kommet så langt 
som i Nordland. Årsaken til 
dette er at det var nødvendig å 
innhente en vurdering fra Mat-
tilsynet, opplyser Kvinnsland. 

Derfor har ingen av de fem 
selskapene som har fått tildelt 
konsesjoner fått beskjed om at 
de står i fare for å miste sine 
konsesjoner hvis Lingalaks 
og Melaks får medhold i sine 
klager.

Kvinnsland sier at det i løpet 
av denne uken vil bli tatt stand-
punkt til om den nye gjennom-
gangen bør føre til endringer i 
tildelingen i Hordaland. I så fall 
vil de som står i fare for å miste 
sine tillatelser bli varslet om 
dette og få en frist til å uttale 
seg. Endelig vedtak treffes etter 
en slik uttalelsesfrist. Dette kan 
først skje tidligst i slutten av 
juli, opplyser Kvinnsland

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

VI HA NY BEHANDLING: 
Norsk Havbrukssenter 
(bildet) har begjært midler-
tidig forføyning. Saken skal 
behandles av Oslo Tingrett 
i morgen. Målet til Norsk 
Havbrukssenter er at Fis-
keridirektoratet behandler 
selskapets konsesjonssøknad 
på nytt. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: klagerunden
I fjor ble det tildelt 65 lakse og QQ

ørretkonsesjoner. Det var Fiske-
ridirektoratets regionkontorer 
som gjorde tildelingen.

Flere selskaper som ikke kom QQ

på prioriteringslisten klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen på at 
de ikke var på listen.

Fiskeridirektoratet i Bergen QQ

behandler nå søknadene på nytt 
til to klagere i Hordaland og to i 
Nordland.

På et tidspunkt var det også QQ

aktuelt å behandle konsesjons-
søknaden til Norsk Havbrukssen-
ter i Nordland

på nytt. Men det er det ikke QQ

lenger.
Norsk Havbrukssenter har nå QQ

begjært midlertidig forføyning 
med mål om at deres søknad blir 
vurdert på nytt.

HAVBRUK Salg: Det danske Schouw-konsernet melder at det er gode muligheter for 
å selge konsernets eierandel i Sjøtroll Havbruk. Gjennom Schouws dattersel-
skap Biomar, eier konsernet 50,9 prosent av Sjøtroll Havbruk. (IntraFish).

Nå kommer rettsakene...
– Jeg ønsker 
å få skikkelig 
belyst hva 
Fiskeridirek-
toratet har 
gjort når det 
gjelder konse-
sjonsrunden 
2009. Derfor 
vurderer 
jeg å gå rettens veg med at 
Skotneslaks fi kk nei på kon-
sesjonssøknaden og klagen, 
sier Terje Øvreskottnes i 

Skotneslask i Lofoten. Fiskeri-
direktoratets regionkontor i 
Nordland tildelte ikke ny kon-
sesjon til Skottneslaks i fjor. 
Selskapet klaget til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen. Tirsdag 
denne uken ble det kjent at 
klagen tas ikke til følge.

– Jeg er skuffet over at vi 
ikke fi kk medhold i Bergen. 
Men blir det rettsak, så skal 
all saksbehandling fram i 
lyset, sier Øvreskottnes.

Det ble i fjor tildelt 65 nye 

lakse- og ørretkonsejoner mot 
et vederlag til staten.

Hovedkriteriene var at små 
selskaper og selskaper med 
planer om videreforedling 
skulle prioriteres.

Skottneslaks har kun én 
konsjon og har eget slakteri.

– Feilen jeg gjorde i søk-
naden var at jeg skrev at vi 
ville videreforedle når det var 
riktig å gjøre det ut fra forret-
ningsmessige hensyn. Jeg vi 
se dem som velger å viderefor-

edle nå med de høge laksepri-
sene vi har, sier Øvreskotnes. 
Videreforedlingsbedriften 
Isfjord Seafood i Trondheim 
søkte om to konsesjoner i 
fjor, men fi kk nei av Fiskeri-
direktoratets regionkontor 
i Trøndelag. Planen var at 
selskapet skulle drive med 
oppdrett i Roan kommune i 
Sør-Trøndelag. Fisken skulle 
så videreforedles. 

Selskapet klaget på vedtata-
ket. Men Fiskeridirektoratet i 

Bergen opprettholdt vedtaket 
til regionkontoret.

Administrerende direktør 
Lars Krogh i Isfjord Seafood 
mener at selskapet klart 
innfrir tildelingskriteriene. 

Krogh sier at selskapet nå 
vil vurdere om det skal ta 
saken til retten.

– Vi mener at et selskap 
som vi har «konkurrert» med 
om å få konsesjoner har gitt 
Fiskeridirektoratet usanne 
opplysninger, sier Krogh.

Terje 
Øvreskottnes

en «superfi nale» og vurdere på 
nytt mot de selskapene i Nord-
land som har fått midlertidig 
tilsagn om konsesjon.

– Det vil ta ett år siden en 
begynte å behandle konsesjons-
søknadene til alt er avklart. 
Synes ikke du at det er lang til 
i uvisshet?

– Jo for så vidt er det lang tid. 
Men samtidig vet jo oppdret-
terne hva de har av konsesjoner, 
sier Lisbeth Berg-Hansen.

Vil bli vurdert på nytt
Konsesjonsrunden 2009 er 

langt fra ferdig. Når den er 
det, en gang i juni, vil det være 
ett år siden saksbehandlingen 
startet.

Først var det fylkeskom-
munene som kom med råd til 
Fiskeridirektoratets region-
kontor over hvilke selskaper 
som burde prioriters.

Deretter valgte regionkonto-
rene ut selskaper. Selskapene 
fi kk midlertididig tilsagn med 
forbehold om at selskaper som 
fi kk nei anket vedtakene til 
Fiskeridirektoratet i Bergen. 
Denne uken fi kk selskapene 
som hadde klaget tilbakemel-
ding.

Konlusjonen er at to av 10 
klager i Hordland vil bli vur-
dert på nytt i en «superfi nale» 
med de selskapene som har fått 
midlertidigtilsagn,

Superfi nale
De to selskapene som kan vinne 
fram er Lingalaks og Melaks. 
Om disse «vinner» vil to andre 
selskaper som har fått mildeti-
dig tilsagn i Hordaland «miste» 
sine konsesjoner.

I Nordland er «klagerne» 
Bindalslaks, Norsk Havbruks-
senter og Kobbvåglaks med i 
en «superfi nale».

Det har vært spekulert i om 
det vil bli tildelt nye «friske» 
konsesjoner til klagerne for at 
det ikke skal bli mer bråk når 
noen mister konsesjoner de har 
fått midlertidig tilsagn om.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partentet sier at det vil ikke 
skje.

– De som har fått midlertidig 
tilsagn og «mister» konsesjo-
nene vil få igjen verdelaget 
pluss rente for vederlaget, sier 
Nerheim.

Har rangeringsliste
Seksjonssjef ved forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektoratet, 
Lise Kvinnsland, sier at region-
kontorene i Nordland og Horda-
land har gjort en rangereing av 
selskapene som har fått tilsagn 
og at denne listen vil bli brukt i 
den videre saksbehandling.

– Denne rangeringslisten vil 
bli overprøvd av oss. Det store 

spørsmålet er hvem på denne 
listen er klagerne bedre enn, 
sier Kvinnsland.

agnar.berg@fbfi .no
Telefon: 93 25 63 24

Klart for «Superfi nale»

Agnar Berg
Lillestrøm

– Grunnen til 
at det har tatt 
så lang tid er 
kapasitetspro-
blemer i Fiske-
ridirektoratet 
og at sakene 
har vært kom-
plekse. I tillegg 
har vi sett lan-
det under ett når vi har behand-
let klagene, sier Holmefjord.

Mange misfornøyde
– Hva synes du om å legge opp 
konsesjonstildelingen slik den 
ble gjort ved først å la fylkes-
kommunen få komme med 
råd til Fiskeridirketoratet om 
hvilke selskaper som burde få 
konsesjonene?

– Jeg tar bare til etterretning 
at det ble gjort på denne måten. 
Det var en politisk avgjørelse 
som vi måtte forholde oss til, 
sier Holmefjord. Mange opp-
drettselskaper som ikke nådde 
fram i klageprosessen er svært 
misfornøyde. Noen vil gå ret-
tens veg.

– Ja det må vi bare være for-
beredt på. Slik er jo systemet, 
sier fi skeridirektøren.

Prosessen varer ett år
Fiskeri- og kystminister Lis-
beth Berg-Hansen sier til Fis-
keribladetFiskaren at hun bare 
kan konstatere at hele proses-
sen med konsesjonstildelingen 
tar lang tid.

– Ut over det vil jeg ikke si så 
mye. I en av klagesakene er jeg 
jo innhabil, sier hun.

Det er selskapet Bindlaks i 
Nordland som hun er medeier i. 
Bindalslaks er at av selskapene 
Fiskeridirektoratet vil ta med i 

ETT ÅRS BEHANDLING: Konsesjonsrunden 2009 vil ha vart i ett år når klagesakene er ferdigbehandlet i juni. I kjølvannet ventes 
fl ere rettsaker. ILL.FOTO: AGNAR BERG

FAKTA: TILDELING 2009
I fjor ble det tildelt 65 lakse- og  �

ørretkonsesjoner. Fem av disse 
var økologiske konsesjoner. De 
andre var «bundet» opp mot 
fylker.

Derfor hadde fylkeskommunen  �

er rolle i å velge ut oppdrettssel-
skaper. Fylkeskommunens liste 
ble imidlertid overprøvd av Fiske-
ridirektoratets regionkontor.

Totalt kom det inn 288 søkna- �

der i 2009-runden. 41 av de som 
hadde fått avslag klaget vedta-
kene inn for Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

Tirsdag denne uken ble det  �

klart at to av klagerne i Horda-
land og tre i Nordland vil få vur-
dert sine søknader på nytt opp 
mot de som har fått midleridig 
tilsagn i en «superfi nale».

Fiskeridirektør Liv Hol-
mefjord er enig i at det 
har tatt for lang tid å be-
handle  klagene i konse-
sjonsrunden 2009.– Det 
har tatt lengre tid enn 
det vi hadde ønsket.

� KONSESJONER

Liv 
Holmefjord

Skjønner 
skuffelsen

Agnar BergBodø

FAKTA: KONSESJONERDet er tildelt til sammen 65  �lakse- og ørretkonsesjoner i årets tildelingsrunde.De «heldige» selskapene  �har fått konsesjonene mot et vederlag med vilkår om at de kan miste konsesjonen hvis noen av selskapene som har klaget får medhold.Tildelingsrunden 2009 har  �skapt mye støy i blant lakse-oppdretterne, blant annet fordi kriteriene er uklare.Det har ført til at det ble brukt  �mye skjønn når Fiskeridirekto-ratets regionkontorer tildelte konsesjonene. 

Britt Mosseng i Lofoten Sjøprodukter frykter ikke at selskapet skal «miste» sin nye konsjon i klagebehandlingen, men hun forstår de som klager.

� KONSESJONER

Det er ikke  ”rart at de aller minste er skuffetBritt Mosseng, Lofoten SjøprodukterIngen klare prosedyrer Noen vil «miste» lakse-konsesjonene de har fått et foreløpig tilsagn om - hvis klagene til de som ikke har fått fører fram. Hvordan «taperne» skal velges ut er uklart.� KONSESJONSTILDELINGEN Usikkerhet rundt konsesjonsklager 
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Grunnen til at det  ”har tatt så lang tid er 
at kapasitetsproblemer 
i Fiskeridirektoratet 
og at sakene har vært 
komplekse
Liv Holmefjord, fi skeridirektør 

12 fredag 7. mai 2010 FISKERIBLADETFISKAREN

FiskeribladetFiskaren 7. mai

«Friske» konsesjoner
Fylkesråd for næring i 
Nordland,  Arve Knutsen, sier 
at han prøver å få til et møte 
med nærings- og handelsmi-
nister Trond Giske angående 
tildelingen av laksekonse-
sjoner i Nordland. Giske er 
settestatsråd for fiskeri- og 
kystminister Lisbeth Berg-
Hansen i konsesjonsaken.

Knusten ønsker flere lakse-
konsesjoner til Nordland. 

Flere selskaper som ikke 
kom på prioriteringslisten i 
Nordland klaget til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen. Det har 

ført til at direktoratet gjør 
en ny behandling.  Skulle 
klagerne få medhold, vil to 
selskaper som har fått tildelt 
konsesjoner miste disse. 
Knutsen sier at den lange 
saksbehandlingstiden til 
direktoratet er skandaløs. 
Han derfor det er useriøst å 
«ta» konsesjonene fra de som 
har fått tildelt disse.  – Får vi 
inn «friske» konsesjoner slik 
at ingen mister sine, vil det bli 
ro om saken. Jeg har fått poli-
tiske signaler om at det kan la 
seg gjøre, sier Knutsen.

Seaborn AS er en eksportør av laks og ørret med hovedkontor i Bergen. 
Selskapet omsatte i 2009 ca. 46.000 tonn med fisk tilsvarende ca. NOK 1.600 
millioner. Selskapet er blant annet eiet av 17 oppdrettsbedrifter, fra Hordaland 
til Troms, og har 24 ansatte på kontoret i Bergen. Selskapet har god økonomi. 
På grunn av økt aktivitet søker vi følgende stillinger:

Innkjøper
Vi søker en person til å delta i arbeidet med innkjøp av laks og ørret, herunder 
kontakt med oppdrettere, pakkerier, varelager og brønnbåter per telefon, epost 
og faks. 
Innkjøpsarbeidet baseres på innkjøpsbudsjett, som sammen med kortsiktig plan
legging og kontakt med salgsavdelingen danner grunnlag for ukens inn kjøp. 
Jobben krever utstrakt bruk av telefon, og noe reising må påregnes. 
Vi ser etter en person som er ryddig, og som kan jobbe selvstendig.
Utdanning og/eller erfaring tilknyttet oppdrettsbransjen er en betingelse.
Søknad på epostadresse jobb-1@seaborn.no innen fredag 9. juli 2010. 

Kvalitetskoordinator
Da vår nåværende kvalitetskoordinator skal slutte for å ta videreutdanning, søker 
vi en person som kan vedlikeholde og videreutvikle selskapets kvalitetssystemer 
og rutiner. Jobben omfatter for øvrig vurdering av produktkvalitet og tett kontakt 
med selskapets salgsavdeling. Vi ser for oss en kandidat med utdannelse innen 
biologi eller lignende, og gjerne med erfaring fra oppdrettsbransjen. Manglende 
utdannelse kan erstattes av solid bransjeerfaring.
Søknad på epostadresse jobb-2@seaborn.no innen fredag 9. juli 2010. 

For begge stillingene gjelder arbeidssted Bergen. Selskapet kan tilby konkurranse
dyktige betingelser i en internasjonal vekstbransje med utviklingsmuligheter.

For generell informasjon vennligst se www.seaborn.no

For eventuelle spørsmål kan interesserte henvende seg til 
Frank Yri (90967919 / 55334053) eller 
Jan Egil Ytrearne (90573703 / 55334051).

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 23. juni 2010ner slik at ingen skal miste sin 
konsesjon.

– Vår konsesjonssøknad og 
tilsvar er så gode at vi skulle 
slippe å sette vår lit til en «poli-
tisk tildeling». Men det er en vel-
dig stor belastning å leve i det 
uvisse. Jeg føler at vi blir herset 
med av Fiskeridirektoratet. Det 
er ikke slik bedrifter som bi-
drar til samfunnsbygging skal 
ha det, sier Mosseng.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

OPPGITT: Arnfinn Torgnes 
er frustrert over hvordan 
Fiskeridirektoratet sentralt 
og lokalt har behandlet lakse-
konsesjonssakene i Nordland.
FOTO: AGNAR BERG

Fakta: Ulik praksis
Det ble tildelt 65 nye lakse- og QQ

ørretkonsesjoner i tildelingsrun-
den 2009. Fiskeridirektoratets 
regionkontor valgte ut selska-
pene som fikk konsesjon.

Videreforedling var ett av de to QQ

hovedkriteriene. I tildelingsfor-
skriften står det ikke at videre-
foredling skal skje i samme fylke 
som laken er oppdrettet i.

I Nordland valgte imidlertid QQ

Fiskeridirektoratets regionkontor 
kun å prioritere selskaper som 
også skulle videreforedle i fylket.

Fiskeridirektoratet i Bergen QQ

mener imidlertid at viderefor-
edling kan skje hvor som helst i 
kystdistriktene.

To kan 
«tape» 
Fiskeridirektoratetet i Bergen 
har sendt ut forhåndsvarsel 
til to lakseoppdrettsselskapet 
i Hordaland om at de kan 
komme til å miste konsesjo-
nene de ble tildelt i fjor.
Seksjonssjef ved forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektora-
tet, Lise Kvinnsland, sier at 
direktoratet ikke går ut med 
navnene på de to selskapene 
før en er sikker på at selska-
pene har mottat brevet fra 
direktoratet.

De to selskapene som nå 
altså står i fare for å miste 
konsesjonen får etter forvalt-
ningsloven tre uker på seg til 
å komme med et tilsvar. Det 
ble til sammen tildelt fem kon-
sesjoner i Hordaland. De fem 
selskapene som fikk konse-
sjoner er Fjord Drift, Hennco 
Laks, Langøylaks, Telavåg 
Fiskeoppdrett, Troland Fiske-
oppdrett. To av disse står nå 
i fare for å miste konsesjone-
ne.10 av selskapene som ikke 
ble prioritert av Firskeridi-
rektoratets region Vest klaget 
på regionkontorets vedtak. To 
av selskapene som klaget har 
fått sine konsesjonssøknader 
vurdert på nytt. De to selska-
pene er Lingalaks og Melaks. 
Prinsippet er slik at hvis en av 
klagerne får medhold, mister 
et av selkapene sin konsesjon.

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  mandag 5. juli 2010



 Side 63
Skuprapport 2011

HAVBRUK Høring: Utkast til forskrift om endring i forskrift om drift av akvakulturan-
legg ble sendt ut fra Fiskeridirektoratet denne uken. Frist for høringsuttalel-
ser er satt til 1.oktober 2010, melder direktoratet.

Planer for viderefordling i feil kommune

Agnar Berg
Bodø
Et av argumentene  til Fiskeri-
direktoratet i Bergen for å inn-
dra én laksekonsesjon fra hver 
av de to selskapene er at laksen 
ikke skal videreforedles i «kyst-
distrikta i Noreg», som det er 
krav om i tildelingsforskriften. 
I henhold til tildelingsforskrif-
ten for konsesjonsrunden 2009 
er ikke Øygarden og Sund kom-
muner i Hordaland å regne som 
kystdistriktskommuner.
    De to selskapene har fått tre 

uker på seg 
for å komme 
med tilsvar til 
Fiskeridirek-
toratet. 

I  slutten 
av april fikk 
to lakseopp-
drettselskaper 
i Hordaland, 
Lingalaks og 
Melaks brev fra Fiskeridirek-
toratet i Bergen om at deres 
konsesjonssøknader ville bli 
vurdert på nytt.

De to hadde klaget på at de 
ikke ble prioritert av Fiskeridi-
rektoratets regionkontor Vest 
får å bli tildelt konsesjoner i 
fjor sommer.

– Dette er et sjokk for meg. 
Jeg er den eneste av søkerne 
i Hordaland som har eget for-
edlingsanlegg. Vi røyker opp 
til fem tonn laks om dagen. Vi 
har kapasitet til å skjære 20 - 
25 tonn filet om dagen, men vi 
trenger mer råsstoff. Derfor er 
den konsesjonen vi fikk i fjor 
veldig viktig for oss, sier daglig 

leder og medeier Knut Forland 
i Telavåg Fiskeoppdrett i Sund 
kommune.

«Kystdistrikta i Noreg»
Forland  er største eier i vide-
reforedlingsbedriften Sotra 
Fiskeindustri i Sund. Laksen 
fra den nye konsesjonen skulle 
videreforedles hos Sotra Fiske-
industri.

Men det går altså ikke Fiske-
ridirektoratet i Bergen med på, 
blant annet fordi Sund ikke til-
hører «kystdistrikta i Noreg».

Også Hennco Laks i Øygar-
den har fått brev fra Fiskeri-
direktoratet om tilbakekalling 
av konsesjonen selskapet ble 

tildelt i fjor. Daglig leder og 
medeier i Hennco Laks, Knut 
Hennø, sier at Hennco Laks 
skrev i sin søknad at selskapet 
ville videreforedle laksen fra 
den nye konsesjonen hos Sek-
kingstad i Sund kommune.

De to selskapene som nå får 
sine søknader vurdert på nytt 
av Fiskeridirektoratet i Bergen, 
skal levere sin laks til videre-
foredling i Austevoll kommune 
i Hordaland.

I motsetning til Sund og Øy-
garden, kommer Norges største 
«sjømatkommune», Austevoll 
i kategorien «kystdistrikta i 
Noreg».

Luket ut tidligere
Anne Osland i Fiskeridirektora-
tet er ansvarig for klagebehand-
lingen for konsesjonsrunden 
2009 mens seksjonssjef Lise 
Kvinnsland ved Forvaltnings-
seksjonen i Fiskeridirektoratet 
er på ferie.

Osland sier at hun ikke kjen-
ner detaljene i klagesakene og 
at hun heller ikke vil uttale seg 

om enkeltsaker. – Men hvis en 
skal gå etter kriteriet for vi-
dereforedling «kystdistrikta i 
Norge», har Fiskeridirektoratet 
bommet totalt ved at ikke Fis-
keidirektoratets regionkontor 
«luket» ut selskaper som ikke 
skulle videreforedle i «kystdis-
trikta»?

– Jeg tror ikke jeg vil bruke 
slike ord, sier Osland.

Både Hennco Laks og Telavåg 
Fiskeoppdrett er med i Salmon 
Group Salmon, et nettverk av 
små, familieeide oppdrettssel-
skaper.

Daglig leder i Salmon Group, 
Leif Rune Pedersen, sier at 
Salmon Group bistår de to 
selskapene med tilsvar til Fis-
keridirektoratet.

Skeptisk til direktoratet
– Jeg skal ikke angripe de to 
selskapene som har klaget og 
fått sine søknder vurdert på 
nytt. De har rett til å klage. Jeg 
synes i midlertid saksbehand-
lingen til Fiskeridirektoratet 
er meget kritikkverdig. Saks-

FEIL KOMMUNE: Her, hos Sotra Fiskeindustri, har Telavåg Fiskeoppdrett planer om å videreforedle laksen fra 2009-konsesjonen. Problemet er imidlertid at Sotra Fiskeindustri er feil kommune i forhold til kriteriene i tildelingsforskriften. 
FOTO: ANNE- METTE LANDMARK 

Telavåg Fiskeoppdrett 
og Hennco Laks i Hord-
land har fått forhånds-
varsel fra Fiskeridirekto-
ratet om inndraging av 
konsesjonene selskapen 
fikk tildelt i fjor.

z konsesjoner

Leif Rune 
Pedersen

Jeg er den eneste  ”av søkerne i Hordaland 
som har eget fored-
lingsanlegg
Knut Forland, Telavåg 
Fiskeoppdrett
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Mål: Lighthouse Caledonia (LHC) er i mål med tilbudet om å overta utstedte 
og utestående aksjer i LHC  mot vederlag i form av nye aksjer i The Scottish 
Salmon Company Ltd. Planen er at selskapet blir notert på Oslo Axsess 8.juli.

Ned:  IntraFish skriv at pottprisen på laks gjekk ned med over to kroner i 
snitt sist veke samanlikna med veka før. Størst fall var det for storfisken. Det 
viser siste prisrapport frå NOS Clearing.

Nei: Oslo Tingrett tar ikke 
Norsk Havbrukssenters begjæ-
ring om midlertidig forføyning 
til følge. Det ble klart etter at 
tingretten har behandlet Norsk 
Havbrukssenters begjæring. 
Norsk Havbrukssenter må også 
betale 22.800 kroner i saks-
omkostninger til staten ved 
Fiskeri- og kystdepartementet. 
Norsk Havbrukssenter begjær-

te 2. juni midlertidig forføyning 
overfor departemente med 
påstand om at Fiskeridirekto-
ratet i Bergen skulle avstå fra å 
tildele mer enn 13 av 15 utlyste 
laksekonsesjoner i Nordland 
inntil domstolen hadde avgjort 
om Fiskeridirektoratets vedtak 
fra 20. mai om ikke å tildele 
Norsk Havbrukssenter en 
«2009-konsesjon» var gyldig.

Vant ikke fram i tingretten

Prøvar: Kurt Oddekalv ventar 
å få analysesvar etter prøvane 
Miljøvernforbundet tok utanfor 
Osterøy i løpet av denne veka. 
Han er framleis sikker på at det 
var meir enn pollen i sjøen.

- Me har ikkje fått svar på 
analysane enno, og eg ventar at 
me får dei om ein dag eller tre, 
seier Oddekalv til IntraFish.

Etter at Oddekalv vart kon-
takta av folk på Osterøy, drog 
forbundet ut og tok prøvar av 
sjøen. Dei meinte at det måtte 
vera utslepp av ensilasje frå 
Sjøtroll i sjøen, og har sendt 
prøvane inn til analyse. Sjøtroll 
engasjerte selskapet Rådgi-
vende Biologer til å ta prøvar, 
og desse prøvane inneheldt 
berre furupollen. Dermed vart 
Oddekalv skulda for å ta feil av 
pollen og fiskefeitt. Noko han 

ikkje er spesielt glad for.
– Eg veit godt forskjell på 

pollen og fiskeensilasje. Og ja, 
det var pollen der, men det var 
òg feitt i sjøen. Pollen gjer ikkje 
steinar glatte slik det var her. 

Dagleg leiar i Rådgivende 
Biologer, Geir Helge Johnsen, 
stadfestar at dei ikkje analy-
serte prøvane for feitt.

– Det var heller ikkje naud-
synt. Me gjorde mikroskopia-
nalyse av prøvane me tok frå 
tre ulike stadar. Dei viser ingen 
andre strukturar enn furupollen 
og litt kiselalgar som er vanleg 
på denne tida. Prøvane våre 
viser at det ikkje var spor etter 
nokon andre stoff her, og då er 
det heller ingen vits å analysera 
vidare fordi ein ikkje vil finna 
det, seier Geir Helge Johnsen til 
IntraFish..

Oddekalv ventar framleis analysesvar

Ferskt: Et amerikansk selskap 
som lover å holde ferskheten 
til sjømat i mer enn 30 dager, 
har som mål å åpne sitt første 
anlegg i Norge senere i år.

– Vi vurderer fremdeles den 
beste lokaliseringen for anleg-
get i Norge. Vårt nåværende 
mål er å åpne i september, sier 
administrerende direktør Larry 
Bell i Global Fresh Foods til 

IntraFish.
Han forteller at de ser etter et 

kjølelager på mellom 5.000 og 
10.000 kvadratmeter. Lageret 
skal ligge i nærheten av en 
havn og ideelt sett i nærheten 
av ruter som produsentene alt 
bruker i dag for transport til 
flyplasser. I utgangspunktet 
fokuserer de på fisk som skal til 
den engelske østkysten.

Ny pakning kan gi 30 dager ferskhet

FaBrikk: Den nye fabrikken 
til lakseoppdretteren Huon 
Aquaculture nord på Tasmania i 
Australia, gjør at selskapet har 
kapasitet til å foredle dobbelt av 
kva selskapet produserer i dag. 

Det sier eier Peter Bender til 
IntraFish.

I løpet av de kommende 
årene vil den nye fabrikken 
videre  inkludere selskapets 
aktivitet av røkt laks, som i dag 
er lokalisert i sørlige deler av 
Australia.

Dobbel kapasitet
Mat: Mye av smålaksen som er 
komt tilbake til elver på Vest-
landet de siste årene er svært 
tynne og har dårlig kondisjon. 
Noe som muligens ikke bare 
skyldes lakselusa. Matmangel 
i havet er trolig en del av  for-
klaringen. – Deler av matfatet 
i Norskehavet er redusert og 
kan ha vel så stor innvirkning på 
den sterke laksereduksjonen, 
sier forsker Ove Skilbrei ved 
Havforskningsinstituttet til 
Bergens Tidende.

Matmangel

øker: Eksporten av laks 
økte med 3,3 milliarder kro-
ner til 13,9 milliarder kroner 
i første halvår målt mot 
samme periode i fjor. Øknin-
gen på 31 prosent høyeste 
eksportverdien noen gang er 
registrert for et første halvår.

Høg: Lakseprisen vil vera i 
snitt rundt 40 kroner gjen-
nom juli før den som normalt 
vil gå ned i august, trur 
analytikarar IntraFish har 
snakka med. Frå midten av 
august er det venta at prisen  
går ned.

Planer for viderefordling i feil kommune
FEIL KOMMUNE: Her, hos Sotra Fiskeindustri, har Telavåg Fiskeoppdrett planer om å videreforedle laksen fra 2009-konsesjonen. Problemet er imidlertid at Sotra Fiskeindustri er feil kommune i forhold til kriteriene i tildelingsforskriften. 
FOTO: ANNE- METTE LANDMARK 

Fakta: konsesjonstrid
Fiskeridirektoratets regionkon-QQ

tor Vest tildelte fem laksekonse-
sjoner i Hordaland i fjor sommer.          

Hennco Laks og Telavåg Lak-QQ

seoppdrett fikk tildelt hver sin 
konsesjon.

I forrige uke fikk de to selska-QQ

pene «varsel» fra Fiskeridirekto-
ratet i Bergen at de kunne miste 
konsesjonene sine.

Selskapene Lingalaks og QQ

Melaks ble ikke prioritert av 
regionkontoret. De to klaget til 
direktoratet i Bergen.

Direktoratet behandler nå QQ

klagernes konsesjonsøknader på 
nytt. Hvis Lingalaks og Melaks 
blir vurdert som bedre enn 
Telavåg Fiskeoppdrett og Hennco 
Laks, «får» disse to selskapene 
konsesjonene til Telavåg Fiske-
oppdrett og Hennco Laks. 

behandlingen har vært veldig 
rotete og direktoratet har nå 
brukt ett år på dette.

Pedersen sier at hvis dette 
med videreforedling i «kystdis-
trikta» var viktig i følge, burde 
selskapene som ikke hadde pla-
ner om videreforedling i «kyst-
distrikta» ikke blitt prioritert 
av regionkontoret.

– De har blitt holdt for narr 
av Fiskeridirektoratet i ett år. 
De har betalt inn åtte millioner 
kroner til staten i konsesjons-
vederlag  og gjort parktiske 
forberdelser til den nye kon-
sesjonen. Det eneste som kan 
få ro er hvis det tildels friske 
konsesjoner til de som ser ut til 
å miste sine. Ellers ser jeg for 
meg rettsaker og videre strid. 
De som står i fare for å miste 
sine konsesjoner vil gå til sak. 
Men hvis de ikke mister kon-
sesjonene sine, ser jeg for meg 
at de som klaget vil gå til sak, 
sier Pedersen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

«Kyst-
distrikta i 
Noreg»
I tildelingsforskriften for 
konsesjonsrunden 2009 er 
det to hovedkriterier for å bli 
prioriterte. Det skal ifølge 
forskriften særlig legges vekt 
på: «Om søkjar er ein mindre 
aktør i næringa»

Det skal også legges vekt 
på: «Om søkjar vil leggje til 
rette for auka bearbeiding 
med sikte på økonomisk 
integrasjon i kystdistrikta i 
Noreg». Når det gjelde det før-
ste kriteriet, så er en mindre 
aktør et selskap med inntil 19 
konsesjoner.

Når det gjelder det andre 
punktet, bearbeiding i 
«kystdistrikta i Noreg», så har 
Fiskeri- og kystdepartemen-
tet presisert hva en kystdis-
triktskommune er:

En kystdistriktskommune 
er en kommune innenfor 
virkeområdet for distriktspo-
litiske virkemidler.

I for eksempel Hordaland 
er disse kommune «kysdris-
triktskommuner: Etne, Fitjar, 
Tysnes, Kvinnherad, Jondal, 
Odda, Ullensvang, Eidfjord, 
Ulvik, Granvik, Voss, Kvam, 
Samnanger, Austevoll, 
Vaksdal, Modalen, Fedje og 
Masfjorden.

Må ikke 
gjenta seg
Direktør for næringsutvikling 
i FHL, Geir Ove Ystmark, sier 
at han ikke ønsker å gå inn i 
enkeltsakene i klagebehand-
lingen for konsesjonsrunden 
2009 fordi FHL har med-
lemsberdifter på begge sider 
-  noen som «taper» og noen 
som «får» konsesjoner.

– Hovederfaringen fra 
denne konsesjonsrunden er 
at vi ikke kan ha denne typen 
subjektive kriterier. Utvel-
gelsen av hvem som skal få 
konsesjonene må skje på en 
mer objektive og automatiser 
måte. Det kan for eksempel 
være ved loddtrekking eller 
auksjon. En økning av maksi-
mal tillatt biomasse, MTB,for 
alle er også et godt alternativ 
for kapasitetsøkning, sier 
Ystmark.

Ystmark sier at 2009-run-
den har utviklet seg slik at en 
hver avgjørsle er både riktig 
og feil og at det har skapt til 
dels stort konfliktnivå mellom 
enkeltoppdrettere.

–Det er viktig at vi nå 
setter oss ned sammen med 
Fiskeri- og kystdepartemen-
tet, Fiskeridirektoratet og 
sentrale politiker og ser på de 
erfaringene vi har hatt med 
2009-runden, sier Ystmark.
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HAVBRUK EU: En EU-analyse slår fast at lakseimport fra Norge ikke ødelegger for EUs 
egen produksjon. Det skriver fiskeriråd Geir Evensen i Norges delegasjon i 
Brussel i en rapport til UD og Fiskeridepartementet, melder IntraFish.

Stortinget tar opp rotet

Agnar Berg
Bodø

– Saksbehand-
lingen i forbin-
delse med kon-
sesjonsrunden 
2009 har vært 
hårreisende. 
Det har gått 
ett år siden 
tildelingen av 
konsesjonene 
og fremdeles er det ikke kon-
kludert når det gjelde noen 
lakseselskaper. Derfor vil jeg 
kreve en full gjennomgang 
av konsesjonsrunden 2009 
og klagebehandlingen fra fis-
keri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen etter ferien, sier 
første nestleder i Stortingets 
næringskomité og Høyres næ-
ringspolitiske talsmann, Svein 
Flåtten,

Dårlig regelverk 
Flåtten sier at både regelverket, 
tildelingsforskriften for konse-
sjonsrunden 2009, og saksbe-
handlingen har vært dårlig.

Derfor vil han ha saken belyst 
i Stortinget.

Fylkeskommunene kom 
i fjor vår med råd om hvilke 
selskaper Fiskeridirektoratet 
burde prioritere i konsesjons-
runden.

Fiskeridirektoratets region-
kontorer valgte ut selskapene 
som skulle få konsesjonene mot 
et vederlag til staten.

I fjor sommer tildelte region-
kontorene konesjonene.

Flere av selskapene som ikke 
kom på regionkontorenes liste 
klaget vedtakene inn til Fiske-
ridirektoratet i Bergen.

Friske konsesjoner
To selskaper i Hordaland og 
to i Nordland, som klaget, får 
nå sine søknader vurdert på 
nytt av Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

Hvis disse 
s e l s k a p e n e 
skulle få kon-
sesjonene de 
har søkt om, 
vil to av dem 
som i fjor som-
mer fikk tildelt 
konsesjoner, 
miste sine.

– Jeg vil understreke at jeg 
synes det er helt greit at opp-
drettsselskapene klager på de 
vedtakene regionkontorene har 
gjort. Men nå er det så mye rot 
med denne saken, samt lang 
saksbehandlingstid, at jeg ser 
det som eneste mulighet for 
ro i saken er å tildele friske 
konsesjoner. Konsesjonene må 
tildeles til de fire selskapene i 
Hordaland og Nordland som nå 
ser ut til å miste sine konsesjo-
ner i forbindelse med klagebe-
handlingen, sier Flåtten.

Merkelig regelverk
Andre nestleder i Stortingets 
næringskomité, Harald Nesvik 
(FrP), mener at det er vannvittig 
at ikke Fiskeridirektoratet er 
ferdig med å behandle klage-

sakene. – Det er beslutnings-
vegring, sier han.

– Jeg vil om en full gjen-
nomgang av konsesjonsrunden 
2009 i Stortinget. Her er det 
veldig mye som må på bordet. 
Oppdrettsselskapene blir utsatt 
for et meget merkelig regelverk 
og en tolkning av dette regel-
verket. Saksbehandlingstiden 
er også alt for lang. Det skulle 
ikke være lov på bruke mer en 
tre måneder på klagebehand-
lingen, sier Nesvik.

Arbeidsgiveravgift
De to hovedkriteriene i tilde-
lingsforskriften er at små opp-
drettsselskaper skulle priorite-

res. Det vil si selskap med inntil 
19 konsesjoner.

Det andre kriteriet er at sø-
kere som legger til rette for økt 
bearbeiding av fisken «...med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistrikta i Noreg.» som det 
står i tildelingsforskriften.

Med kystdistrikta mener 
Fiskeri- og kystdepartementet 
kommuner som har ordningen 
med differensiert arbeidsgiver-
avgift.

Det har fått konseskvenser 
for to selskaper i Hordaland 
som fikk tildelt konsejoner i fjor 
sommer.

Gjør det vanskelig
De to ligger nå an til å miste sine 
konsesjoner fordi de har planer 
om å videreforedle i kommu-
nene Sund og Øygarden. Ingen 
av disse kommunene tilhører 
per definisjon «kystdistrikta».

– Dette er et eksempel på en 
tøvete særrregel i tildelings-
forskriften. Hvorfor skal det 
være lov å bearbeide laks i 
en «kystdistriktskommune», 
mens en ikke kan gjøre det i 
nabokommunen. Dette er en 

regel som er laget for å gjøre 
det vanskelig for oppdretterne. 
Hva har egentlig differensiert 
arbeidsgiveravgift med lak-
sekonsesjoner å gjøre, spør 
Nesvik.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

KONSESJONSBRÅK TIL STORTINGET: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må i Stortinget til høsten svare på spørs-
mål om tildeling av laksekonsesjoner i 2009 og den påfølgende klagerunden.  ARKIVFOTO: DN

Fakta: konsesjonsrot
Fiskeridirektoratetet i Bergen QQ

sier at klagebehandlingen for 
konsesjonsrunden 2009 ikke vil 
være ferdig før i august.

Det blir i så fall over ett år etter QQ

at lakseoppdrettselskapene fikk 
tildelt sine konsesjoner og betale 
inn vederlaget på åtte milioner 
kroner til staten.

Fylkeskommunen kom i fjor QQ

vår med råd om hvilke selskaper 
som skulle prioriteres. Fiskeridi-
rektoratets regionkontor valgte 
ut selskapene.

Flere selskaper som ikke ble QQ

valgt ut, klaget sine saker inn til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Høyre og Fremskritts-
partiet vil ta rotet rundt 
tildelingen av laksekon-
sesjoner 2009 og den 
påfølgende klagerunden 
opp i Stortinget til 
høsten.

z konsesjoner

Svein Flåtten

Saksbehandlingen  ”i forbindelse med kon-
sesjonsrunden 2009 
har vært hårreisende
Svein Flåtten, første nestleder 
i Stortingets næringskomité og 
høyres næringspolitiske talsmann

Harald T. Nesvik

Fiskeridirektoratet: Ingen avgjøerelse før august
Det blir trolig ingen av-
gjørelse i klagesakene for 
konsesjonsrunden 2009 før i 
august,

– Saksbehandlingen er 
preget av ferieavvikling i 
Fiskeridirektoratet. Vi er 
kommet lengst med klage-
sakene i Nordland og de vil 

være ferdig behandlet i løpet 
av august, sier Anne Osland 
i forvaltningsseksjonen i 
Fiskeridirektoratet.

– Betyr det at det kan gå 
enda lenger tid før de to 
sakene i Hordaland er ferdig?

– Det eneste jeg kan si er at 
vi har kommet lengre med sa-

kene i Nordland, sier Osland.
I Nordland blir søkna-

dene til lakseselskapene 
Bindalslaks og Kobbvåglaks 
behandlet på nytt. De to sel-
skapene klaget på at de ikke 
fikk konsesjoner i 2009-run-
den.

Lofoten Sjøprodukter og 

Gildeskål Forskningsstasjon 
har fått brev fra Fiskeridi-
rektoratet at de står i fare for 
å miste konsesjonene de ble 
tildet i fjor sommer.

Får Bindalslaks og Kobb-
våglaks tildet konsesjoner, 
vil Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon 

miste sine konsesjoner.
I Hordaland blir søknadene 

til klagerne Lingalaks og 
Melaks behandlet på nytt. I 
Hordaland står Telavåg Fis-
keoppdrett og Hennco Laks, 
som ble tildet konsesjoner i 
fjor sommer, i fare for å miste 
sine konsesjoner.

14 mandag 19. juli 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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HAVBRUK Strukturerer: Den færøyske oppdrettsnæringen har strukturert og gått 
fra rundt 60 selskaper til fem. Oppdrettsselskapet Viking Seafood har nylig 
inngått tett samarbeid med de to andre mindre selskapene på Færøyene

Mer rot til retten

Agnar Berg
Alta

Gildeskål Fors-
kningsstasjon 
i Nordland har 
begjært såkalt 
m i d l e r t i d i g 
f o r f ø y n i n g 
fordi selskapet 
ligger an til å 
miste konse-
sjonen selska-
pet ble tildelt for ett år siden 
i forbindelse med konsesjons-
runden 2009.

Oslo Tingrett
– Om én uke får vi vite om Oslo 
Tingrett vil ta stilling til vår 
begjæring. Hvis retten sier ja 
til det, vil det bli et rettsmøte 

18. august, sier styreleder i Gil-
deskål Forskningsstasjon, Kjell 
Lorentsen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
fikk tildelt én laksekonsesjon 
i fjor sommer og betalte inn 
et vederlag på åtte millioner 
kroner til staten for den.

I mai i år fikk Gildeskål Fors-
kningsstasjon brev fra Fiske-
ridirektoratet i Bergen om at 
selskapet sto i fare for å miste 
sin konsesjon fordi to andre 
selskaper, som hadde klaget 
på tildelingen, ville få deres 
konsesjonssøknader vurdert 
på nytt.

– Det blir litt lettvint av Fis-
keridirektoratet å bare sende 
oss et brev om at vi står i fare 
for å miste konsesjonen. Vi har 
jo tross alt betalt inn åtte mil-
lioner kroner til staten og satt 
konsesjonen i drift. Denne kon-
sesjonen handler også om ar-
beidsplasser, sier Lorentsen.

Videreforedling 
Fiskeridirektoratet i Nordland 
tildelte i fjor til sammen 15 kon-
sesjoner i Nordland. Gildeskål 
Forskningsstasjon var ett av 
selskapene som ble prioritert. 
Videreforedling var ett av de to 
tildelingskriteriene. 

Fiskeridirektoratets region-
kontor i Nordland prioriterte 
kun selskaper som ville vide-

reforedle laksen fra 2009-kon-
sesjonen i Nordland.

De to selskapene som kla-
get regionkontorets vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
og som nå er inne i varmen, 
Bindalslaks og Kobbvåglaks, 
har begge planer om å slakte 
og videreforedle lasken hos 
Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag.

– Vår påstand er at saksbe-
handlingen til Fiskeridirekto-
ratet i Bergen ikke er riktig et-
ter forvaltningsloven. Vi mener 
at regionkontoret i Nordland 
sitt vedtak må oppretthol-
des, Andre regionkontor har 
samme tolkning som region-
kontoret i Nordland. Vi mener 
at denne tolkningen er riktig: 
At oppdrett og videreforedling 
skal skje i samme fylke, sier 
Lorentsen.

Ingen avtale
Daglig leder og medeier i Sinka-
berg-Hansen, Finn Sinkaberg, 
uttalte for noen uker siden at 
Sinkaberg-Hansen ikke har 
noen videreforedlingsavtaler 
med eksterne selskaper. Sin-
kaberg-Hansen har kun slak-
teavtaler.

– Da jeg så det, var jeg sikker 
på at vi hadde en god sak, sier 
Lorentsen.

Det er ikke første gang mid-

lertidig forføyning er prøvd i 
forbindelse med konsesjons-
runden 2009.  Selskapet Norsk 
Havbrukssenter klaget på at 
selskapet ikke fikk de to konse-
sjonene selskapet søkte om.

Norsk Havbrukssenter mente 
selskapets avtale med Sinka-
berg-Hansen for viderefored-
ling av laksen i nabofylket var 
god nok for å få konsesjonene. 

I varmen en stund
Det mente også Fiskeridirek-
toratet i Bergen, i hvert fall en 
stund. 20. mai fattet imidlertid 
direktoratet endelig vetdak og 
opprettholdt regionkontorets 
vedtak.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24  

TIL RETTEN: Gildeskål Forskningsstasjons sitt anlegg ved Inndyr i Gildeskål kommune. Forskningsstasjonen har nå begjært 
midleretidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste konsesjonen selskapet ble tildelt i fjor. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: tar tid
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Lakseoppdrettselskapet 
Gildeskål Forsknings-
stasjon går til tingretten 
med begjæring om mid-
lertidig forføyning fordi 
selskapet ligger an til å 
miste en laksekonsesjon 
selskapet ble tildelt i fjor.

z konsesjonrot

Kjell 
Lorentsen

Det blir litt lettvint av Fis- ”keridirektoratet å bare sende 
oss et brev om at vi står i fare 
for å miste konsesjonen
Kjell Lorentsen, styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon

HAVBRUK EU: En EU-analyse slår fast at lakseimport fra Norge ikke ødelegger for EUs 
egen produksjon. Det skriver fiskeriråd Geir Evensen i Norges delegasjon i 
Brussel i en rapport til UD og Fiskeridepartementet, melder IntraFish.

Stortinget tar opp rotet

Agnar Berg
Bodø

– Saksbehand-
lingen i forbin-
delse med kon-
sesjonsrunden 
2009 har vært 
hårreisende. 
Det har gått 
ett år siden 
tildelingen av 
konsesjonene 
og fremdeles er det ikke kon-
kludert når det gjelde noen 
lakseselskaper. Derfor vil jeg 
kreve en full gjennomgang 
av konsesjonsrunden 2009 
og klagebehandlingen fra fis-
keri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen etter ferien, sier 
første nestleder i Stortingets 
næringskomité og Høyres næ-
ringspolitiske talsmann, Svein 
Flåtten,

Dårlig regelverk 
Flåtten sier at både regelverket, 
tildelingsforskriften for konse-
sjonsrunden 2009, og saksbe-
handlingen har vært dårlig.

Derfor vil han ha saken belyst 
i Stortinget.

Fylkeskommunene kom 
i fjor vår med råd om hvilke 
selskaper Fiskeridirektoratet 
burde prioritere i konsesjons-
runden.

Fiskeridirektoratets region-
kontorer valgte ut selskapene 
som skulle få konsesjonene mot 
et vederlag til staten.

I fjor sommer tildelte region-
kontorene konesjonene.

Flere av selskapene som ikke 
kom på regionkontorenes liste 
klaget vedtakene inn til Fiske-
ridirektoratet i Bergen.

Friske konsesjoner
To selskaper i Hordaland og 
to i Nordland, som klaget, får 
nå sine søknader vurdert på 
nytt av Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

Hvis disse 
s e l s k a p e n e 
skulle få kon-
sesjonene de 
har søkt om, 
vil to av dem 
som i fjor som-
mer fikk tildelt 
konsesjoner, 
miste sine.

– Jeg vil understreke at jeg 
synes det er helt greit at opp-
drettsselskapene klager på de 
vedtakene regionkontorene har 
gjort. Men nå er det så mye rot 
med denne saken, samt lang 
saksbehandlingstid, at jeg ser 
det som eneste mulighet for 
ro i saken er å tildele friske 
konsesjoner. Konsesjonene må 
tildeles til de fire selskapene i 
Hordaland og Nordland som nå 
ser ut til å miste sine konsesjo-
ner i forbindelse med klagebe-
handlingen, sier Flåtten.

Merkelig regelverk
Andre nestleder i Stortingets 
næringskomité, Harald Nesvik 
(FrP), mener at det er vannvittig 
at ikke Fiskeridirektoratet er 
ferdig med å behandle klage-

sakene. – Det er beslutnings-
vegring, sier han.

– Jeg vil om en full gjen-
nomgang av konsesjonsrunden 
2009 i Stortinget. Her er det 
veldig mye som må på bordet. 
Oppdrettsselskapene blir utsatt 
for et meget merkelig regelverk 
og en tolkning av dette regel-
verket. Saksbehandlingstiden 
er også alt for lang. Det skulle 
ikke være lov på bruke mer en 
tre måneder på klagebehand-
lingen, sier Nesvik.

Arbeidsgiveravgift
De to hovedkriteriene i tilde-
lingsforskriften er at små opp-
drettsselskaper skulle priorite-

res. Det vil si selskap med inntil 
19 konsesjoner.

Det andre kriteriet er at sø-
kere som legger til rette for økt 
bearbeiding av fisken «...med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistrikta i Noreg.» som det 
står i tildelingsforskriften.

Med kystdistrikta mener 
Fiskeri- og kystdepartementet 
kommuner som har ordningen 
med differensiert arbeidsgiver-
avgift.

Det har fått konseskvenser 
for to selskaper i Hordaland 
som fikk tildelt konsejoner i fjor 
sommer.

Gjør det vanskelig
De to ligger nå an til å miste sine 
konsesjoner fordi de har planer 
om å videreforedle i kommu-
nene Sund og Øygarden. Ingen 
av disse kommunene tilhører 
per definisjon «kystdistrikta».

– Dette er et eksempel på en 
tøvete særrregel i tildelings-
forskriften. Hvorfor skal det 
være lov å bearbeide laks i 
en «kystdistriktskommune», 
mens en ikke kan gjøre det i 
nabokommunen. Dette er en 

regel som er laget for å gjøre 
det vanskelig for oppdretterne. 
Hva har egentlig differensiert 
arbeidsgiveravgift med lak-
sekonsesjoner å gjøre, spør 
Nesvik.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

KONSESJONSBRÅK TIL STORTINGET: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må i Stortinget til høsten svare på spørs-
mål om tildeling av laksekonsesjoner i 2009 og den påfølgende klagerunden.  ARKIVFOTO: DN

Fakta: konsesjonsrot
Fiskeridirektoratetet i Bergen QQ

sier at klagebehandlingen for 
konsesjonsrunden 2009 ikke vil 
være ferdig før i august.

Det blir i så fall over ett år etter QQ

at lakseoppdrettselskapene fikk 
tildelt sine konsesjoner og betale 
inn vederlaget på åtte milioner 
kroner til staten.

Fylkeskommunen kom i fjor QQ

vår med råd om hvilke selskaper 
som skulle prioriteres. Fiskeridi-
rektoratets regionkontor valgte 
ut selskapene.

Flere selskaper som ikke ble QQ

valgt ut, klaget sine saker inn til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Høyre og Fremskritts-
partiet vil ta rotet rundt 
tildelingen av laksekon-
sesjoner 2009 og den 
påfølgende klagerunden 
opp i Stortinget til 
høsten.

z konsesjoner

Svein Flåtten

Saksbehandlingen  ”i forbindelse med kon-
sesjonsrunden 2009 
har vært hårreisende
Svein Flåtten, første nestleder 
i Stortingets næringskomité og 
høyres næringspolitiske talsmann

Harald T. Nesvik

Fiskeridirektoratet: Ingen avgjøerelse før august
Det blir trolig ingen av-
gjørelse i klagesakene for 
konsesjonsrunden 2009 før i 
august,

– Saksbehandlingen er 
preget av ferieavvikling i 
Fiskeridirektoratet. Vi er 
kommet lengst med klage-
sakene i Nordland og de vil 

være ferdig behandlet i løpet 
av august, sier Anne Osland 
i forvaltningsseksjonen i 
Fiskeridirektoratet.

– Betyr det at det kan gå 
enda lenger tid før de to 
sakene i Hordaland er ferdig?

– Det eneste jeg kan si er at 
vi har kommet lengre med sa-

kene i Nordland, sier Osland.
I Nordland blir søkna-

dene til lakseselskapene 
Bindalslaks og Kobbvåglaks 
behandlet på nytt. De to sel-
skapene klaget på at de ikke 
fikk konsesjoner i 2009-run-
den.

Lofoten Sjøprodukter og 

Gildeskål Forskningsstasjon 
har fått brev fra Fiskeridi-
rektoratet at de står i fare for 
å miste konsesjonene de ble 
tildet i fjor sommer.

Får Bindalslaks og Kobb-
våglaks tildet konsesjoner, 
vil Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon 

miste sine konsesjoner.
I Hordaland blir søknadene 

til klagerne Lingalaks og 
Melaks behandlet på nytt. I 
Hordaland står Telavåg Fis-
keoppdrett og Hennco Laks, 
som ble tildet konsesjoner i 
fjor sommer, i fare for å miste 
sine konsesjoner.
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FiskeribladetFiskaren 19. juli

Midlertidig forføyning
Midlertidig forføyning er et 
rettergangsskritt som skal gi 
saksøkeren midlertidig sik-
ring av et krav som går ut på 
annet enn betaling av penger 
Den som krever en midlertidig 

forføyning, må sannsynlig-
gjøre at han har et krav og en 
sikringsgrunn. Sikringsgrunn 
er for det første at saksøktes 
atferd gjør en midlertidig sik-
ring nødvendig fordi forfølg-

ningen eller gjennomføringen 
av kravet ellers vil bli vesentlig 
vanskeliggjort. Sikringsgrunn 
er videre at en midlertidig ord-
ning i et omtvistet rettsforhold 
er nødvendig for å avverge 

skade eller ulempe eller for 
å hindre voldsomheter som 
saksøktes atferd gir grunn til 
å frykte for. 
Kilde: Store Norske Leksikon, 
2010

Anket 
2. juni begjærer Norsk 
Havbukssenter midlertidig 
forføyning overfor staten med 
påstand om at Fiskeridirekto-
ratet i Bergen skal pålegges å 
avstå fra å tildele mer enn 13 
av de 15 utlyste konsesjoner i 
Nordland inntil domstolen har 
avgjort om Fiskeridirektora-
tets vedtak av 20. mai om ikke 
å tildele selskapet konsesjoner 
er gyldig.

Norsk Havbrukssenter 
mente at vedtaket er ugyldig 
fordi det har faktafeil, sakbe-
handlingsfeil og fordi det er 
myndighetsmisbruk i form av 
usaklig forskjellsbehandling.

2. juli ble det imidlertid 
klart at dommeren i Oslo 
Tingrett ikke tok begjæringen 
om midlertidig forføyning til 
følge. Norsk Havbrukssenter 
har derfor anket tingrettens 
avgjørelse til lagmannsretten.

Avgjørelse i august
Daglig leder i Norsk Hav-
brukssenter, Arnfinn Torgnes, 
sier at han regner med en 
avgjørelse i lagmannsretten i 
løpet av tre uker.

Målet til Norsk Havbruks-
senter er å få sin konsesjons-
søknad vurdert på nytt av 
Fiskeridirektoratet på lik linje 
med klagerne Bindalslaks 
og Kobbvåglaks. Begge disse 
selskapene skal slakte laksen 
sin hos Sinkaberg-Hansen i 
Nord-Trøndelag. Bindalslaks 
er et heleid datterselsskap av 
Sinkaberg-Hansen. 

Søknadskrivingen
– Vi synes det er merkelig at 
ikke vår søknad blir vurdert 
på nytt. Vi har fisken på sam-
me lokalitet som Bindalslaks 
i Bindalen. Vår fisk slaktes og 
bearbeides hos Sinkaberg-
Hansen på lik linje med 
fisken til både Bindalslaks 
og Kobbvåglaks. Dette er 
også et sentralt spørsmål i 
begjæringen: Er det forskjells-
behandling mellom oss på 
den ene siden og Bindalslaks 
og Kobbvåglaks på den andre 
siden. Torgnes sier at et annet 
sentralt punkt i begjæringen 
er om det skal være lov å 
komme med utdypende infor-
masjon til Fiskeridirektoratet 
etter søknadfristen har gått ut.

– Mener du at dette handler 
mye om å skrive en god søk-
nad? – Ja det gjør det, hadde 
vi skrevet den annerledes, 
ville vi fått konsesjonen, sier 
Torgnes.

12 onsdag 21. juli 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-
menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 
30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.

Øystein Hage
Bergen

– Dette kan 
fort utarte seg 
til en komplett 
politisk skan-
dale, sier Ha-
rald T. Nesvik 
(Frp), når han 
får høre om 
vedtaket.  Nes-
vik rister på 
hodet over saksbehandlingen 
i denne saken.

Bråket rundt tildelingene av 
oppdrettskonsesjonene i Nord-
land tar ingen slutt, og fredag 
kom det endelige vedtaket til  
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Der er det 
klart at det 
er de to sel-
skapene med 
t i l k ny t n i n g 
til Sinkaberg-
Hansen, altså 
selskapet stats-
råd Lisbeth 
Berg-Hansen 
er medeier i, som vinner kam-
pen om konsesjonene. Men tro-
lig er ikke siste ord sagt ennå.

Utrolig skuffet
– Vi er utrolig 
skuffet. Dette 
er urettferdig, 
og vi synes 
vi innehar de 
kravene som 
skal til for å få 
konsesjon, sier 
Kjell Lorent-
sen, styreleder 
i Gildeskål Forskningsstasjon 
til FiskeribladetFiskaren.

Vedtaket er så ferskt at han 
ennå ikke har satt seg inn i kon-
sekvensene av nei-et, men han 
og resten av ledelsen i selskapet 
vil nå vurdere nøye hva de vil 

gjøre videre i saken. – Kan det 
være aktuelt å gå til retten for 
å få konsesjon?

– Det kan jeg ikke svare på 
nå. Først må vi vurdere situa-
sjonen, og se hvilke konsekven-
ser det får. Vi håper også det er 
mulig å finne en løsning.

– Hvilken løsning ser du for 
deg?

– Det må være at alle får kon-
sesjon, sier han. Lorentsen er 
svært oppgitt over hele saks-
behandlingen i denne saken, og 
føler at direktorat og departe-
menet har endret kjørereglene 
underveis. 

– I utgangspunktet fikk vi vite 
at både oppdrett og bearbei-
ding skulle skje i ett og samme 
fylke. Så får vi plutselig under-
veis i prosessen melding om 
at bearbeiding også kan skje 
i andre fylker. Dette vitner om 
en svært uryddig prosess, sier 
han videre.

Får konsekvenser
– Vil dette vedtaket får konse-
kvenser for dere?

– Ja, det er helt klart. Vi må 
selvsagt måtte se på beman-
ningen vår, men det er altfor 
tidlig å si hva resulatet blir.

– Hvordan reagerer du på 
at det er Sinkaberg-Hansen, 
statsrådens selskap, som går 
seirende ut av denne saken?

– Til det vil jeg si at jeg synes 
Finn Sinkaberg har gjort en 
upåklagelig jobb, og jeg har full 
tiltro at alt er gått riktig for seg. 
Jeg vil ikke beskylde ham for 
noe, sier han videre. 

Juridisk hjelp
Roger Mosseng i Lofoten Sjø-
produkter sier til FBFI at han 
nå vil søke juridisk hjelp for 
å se hvordan de kan ta saken 
videre.

– Jeg er utrolig skuffet. Dette 
er et overgrep og voldtekt av 
næringslivet.  Avslaget kom-
mer som et sjokk på oss, og det 
virker som om vi er et tilfeldig 
offer. Mosseng er kritisk til 
saksbehandlingen, og mener 
myndighetene tar fra dem en 
rettighet til å produsere 1000 
tonn hvert år, med en verdi på 
40 millioner kroner.  Konse-
kvensen blir store for dem. 

– At de kommer ett år etter og 
endrer et vedtak er uholdbart. 
Saksbehandlingen tåler ikke 
dagens lys, sier han.

Politisk skandale
Frp-politiker og medlem av 
Næringskomiteen, Harald T. 

Nesvik mener denne saken fort 
kan utvikle seg til en politisk 
skandale, hvis ikke Nærings-
minister Trond Giske griper 
inn og ordner opp.

– Jeg har full tiltro til Lisbeth 
Berg-Hansens rolle i denne sa-
ken, men dersom vi ikke får 
en skikkelig klargjøring og en 
fornuftig løsning tror jeg det vil 
bli svært mange som kommer 
til å sette spørsmål til håndte-
ringen. 

Uholdbart
– Det er rett og slett en uhold-
bar saksbehandling av Fiske-
ridirektoratet, og jeg vil nå be 
om en skriftlig klargjøring fra 
Trond Giske i saken. Jeg vil 
heretter rette alle mine spørs-
mål til ham, og ikke lenger 
Fiskeri- og kystdepartementet, 
sier han.

– Hva bør i så fall bli løsnin-
gen?

– Det eneste riktige i denne 
saken er å gi alle konsesjon, 
fastslår han.

oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

Berg-Hansens 
selskap gjorde 
reint bord

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for 
Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Sinkaberg-Hansen går 
ut som den store vinne-
ren i konsesjonssstriden 
i Nordland. Det er klart 
etter at Kobbvåglaks og 
Bindalslaks får konse-
sjon, mens Lofoten 
Sjøprodukter og Gilde-
skål forskningsstasjon 
mister sine.

z Konsesjoner

Harald T. 
Nesvik

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett 
politisk skandale. 
Harald T. Nesvik

HAVBRUK Strukturerer: Den færøyske oppdrettsnæringen har strukturert og gått 
fra rundt 60 selskaper til fem. Oppdrettsselskapet Viking Seafood har nylig 
inngått tett samarbeid med de to andre mindre selskapene på Færøyene

Mer rot til retten

Agnar Berg
Alta

Gildeskål Fors-
kningsstasjon 
i Nordland har 
begjært såkalt 
m i d l e r t i d i g 
f o r f ø y n i n g 
fordi selskapet 
ligger an til å 
miste konse-
sjonen selska-
pet ble tildelt for ett år siden 
i forbindelse med konsesjons-
runden 2009.

Oslo Tingrett
– Om én uke får vi vite om Oslo 
Tingrett vil ta stilling til vår 
begjæring. Hvis retten sier ja 
til det, vil det bli et rettsmøte 

18. august, sier styreleder i Gil-
deskål Forskningsstasjon, Kjell 
Lorentsen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
fikk tildelt én laksekonsesjon 
i fjor sommer og betalte inn 
et vederlag på åtte millioner 
kroner til staten for den.

I mai i år fikk Gildeskål Fors-
kningsstasjon brev fra Fiske-
ridirektoratet i Bergen om at 
selskapet sto i fare for å miste 
sin konsesjon fordi to andre 
selskaper, som hadde klaget 
på tildelingen, ville få deres 
konsesjonssøknader vurdert 
på nytt.

– Det blir litt lettvint av Fis-
keridirektoratet å bare sende 
oss et brev om at vi står i fare 
for å miste konsesjonen. Vi har 
jo tross alt betalt inn åtte mil-
lioner kroner til staten og satt 
konsesjonen i drift. Denne kon-
sesjonen handler også om ar-
beidsplasser, sier Lorentsen.

Videreforedling 
Fiskeridirektoratet i Nordland 
tildelte i fjor til sammen 15 kon-
sesjoner i Nordland. Gildeskål 
Forskningsstasjon var ett av 
selskapene som ble prioritert. 
Videreforedling var ett av de to 
tildelingskriteriene. 

Fiskeridirektoratets region-
kontor i Nordland prioriterte 
kun selskaper som ville vide-

reforedle laksen fra 2009-kon-
sesjonen i Nordland.

De to selskapene som kla-
get regionkontorets vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
og som nå er inne i varmen, 
Bindalslaks og Kobbvåglaks, 
har begge planer om å slakte 
og videreforedle lasken hos 
Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag.

– Vår påstand er at saksbe-
handlingen til Fiskeridirekto-
ratet i Bergen ikke er riktig et-
ter forvaltningsloven. Vi mener 
at regionkontoret i Nordland 
sitt vedtak må oppretthol-
des, Andre regionkontor har 
samme tolkning som region-
kontoret i Nordland. Vi mener 
at denne tolkningen er riktig: 
At oppdrett og videreforedling 
skal skje i samme fylke, sier 
Lorentsen.

Ingen avtale
Daglig leder og medeier i Sinka-
berg-Hansen, Finn Sinkaberg, 
uttalte for noen uker siden at 
Sinkaberg-Hansen ikke har 
noen videreforedlingsavtaler 
med eksterne selskaper. Sin-
kaberg-Hansen har kun slak-
teavtaler.

– Da jeg så det, var jeg sikker 
på at vi hadde en god sak, sier 
Lorentsen.

Det er ikke første gang mid-

lertidig forføyning er prøvd i 
forbindelse med konsesjons-
runden 2009.  Selskapet Norsk 
Havbrukssenter klaget på at 
selskapet ikke fikk de to konse-
sjonene selskapet søkte om.

Norsk Havbrukssenter mente 
selskapets avtale med Sinka-
berg-Hansen for viderefored-
ling av laksen i nabofylket var 
god nok for å få konsesjonene. 

I varmen en stund
Det mente også Fiskeridirek-
toratet i Bergen, i hvert fall en 
stund. 20. mai fattet imidlertid 
direktoratet endelig vetdak og 
opprettholdt regionkontorets 
vedtak.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24  

TIL RETTEN: Gildeskål Forskningsstasjons sitt anlegg ved Inndyr i Gildeskål kommune. Forskningsstasjonen har nå begjært 
midleretidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste konsesjonen selskapet ble tildelt i fjor. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: tar tid
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Lakseoppdrettselskapet 
Gildeskål Forsknings-
stasjon går til tingretten 
med begjæring om mid-
lertidig forføyning fordi 
selskapet ligger an til å 
miste en laksekonsesjon 
selskapet ble tildelt i fjor.

z konsesjonrot

Kjell 
Lorentsen

Det blir litt lettvint av Fis- ”keridirektoratet å bare sende 
oss et brev om at vi står i fare 
for å miste konsesjonen
Kjell Lorentsen, styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon

HAVBRUK EU: En EU-analyse slår fast at lakseimport fra Norge ikke ødelegger for EUs 
egen produksjon. Det skriver fiskeriråd Geir Evensen i Norges delegasjon i 
Brussel i en rapport til UD og Fiskeridepartementet, melder IntraFish.

Stortinget tar opp rotet

Agnar Berg
Bodø

– Saksbehand-
lingen i forbin-
delse med kon-
sesjonsrunden 
2009 har vært 
hårreisende. 
Det har gått 
ett år siden 
tildelingen av 
konsesjonene 
og fremdeles er det ikke kon-
kludert når det gjelde noen 
lakseselskaper. Derfor vil jeg 
kreve en full gjennomgang 
av konsesjonsrunden 2009 
og klagebehandlingen fra fis-
keri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen etter ferien, sier 
første nestleder i Stortingets 
næringskomité og Høyres næ-
ringspolitiske talsmann, Svein 
Flåtten,

Dårlig regelverk 
Flåtten sier at både regelverket, 
tildelingsforskriften for konse-
sjonsrunden 2009, og saksbe-
handlingen har vært dårlig.

Derfor vil han ha saken belyst 
i Stortinget.

Fylkeskommunene kom 
i fjor vår med råd om hvilke 
selskaper Fiskeridirektoratet 
burde prioritere i konsesjons-
runden.

Fiskeridirektoratets region-
kontorer valgte ut selskapene 
som skulle få konsesjonene mot 
et vederlag til staten.

I fjor sommer tildelte region-
kontorene konesjonene.

Flere av selskapene som ikke 
kom på regionkontorenes liste 
klaget vedtakene inn til Fiske-
ridirektoratet i Bergen.

Friske konsesjoner
To selskaper i Hordaland og 
to i Nordland, som klaget, får 
nå sine søknader vurdert på 
nytt av Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

Hvis disse 
s e l s k a p e n e 
skulle få kon-
sesjonene de 
har søkt om, 
vil to av dem 
som i fjor som-
mer fikk tildelt 
konsesjoner, 
miste sine.

– Jeg vil understreke at jeg 
synes det er helt greit at opp-
drettsselskapene klager på de 
vedtakene regionkontorene har 
gjort. Men nå er det så mye rot 
med denne saken, samt lang 
saksbehandlingstid, at jeg ser 
det som eneste mulighet for 
ro i saken er å tildele friske 
konsesjoner. Konsesjonene må 
tildeles til de fire selskapene i 
Hordaland og Nordland som nå 
ser ut til å miste sine konsesjo-
ner i forbindelse med klagebe-
handlingen, sier Flåtten.

Merkelig regelverk
Andre nestleder i Stortingets 
næringskomité, Harald Nesvik 
(FrP), mener at det er vannvittig 
at ikke Fiskeridirektoratet er 
ferdig med å behandle klage-

sakene. – Det er beslutnings-
vegring, sier han.

– Jeg vil om en full gjen-
nomgang av konsesjonsrunden 
2009 i Stortinget. Her er det 
veldig mye som må på bordet. 
Oppdrettsselskapene blir utsatt 
for et meget merkelig regelverk 
og en tolkning av dette regel-
verket. Saksbehandlingstiden 
er også alt for lang. Det skulle 
ikke være lov på bruke mer en 
tre måneder på klagebehand-
lingen, sier Nesvik.

Arbeidsgiveravgift
De to hovedkriteriene i tilde-
lingsforskriften er at små opp-
drettsselskaper skulle priorite-

res. Det vil si selskap med inntil 
19 konsesjoner.

Det andre kriteriet er at sø-
kere som legger til rette for økt 
bearbeiding av fisken «...med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistrikta i Noreg.» som det 
står i tildelingsforskriften.

Med kystdistrikta mener 
Fiskeri- og kystdepartementet 
kommuner som har ordningen 
med differensiert arbeidsgiver-
avgift.

Det har fått konseskvenser 
for to selskaper i Hordaland 
som fikk tildelt konsejoner i fjor 
sommer.

Gjør det vanskelig
De to ligger nå an til å miste sine 
konsesjoner fordi de har planer 
om å videreforedle i kommu-
nene Sund og Øygarden. Ingen 
av disse kommunene tilhører 
per definisjon «kystdistrikta».

– Dette er et eksempel på en 
tøvete særrregel i tildelings-
forskriften. Hvorfor skal det 
være lov å bearbeide laks i 
en «kystdistriktskommune», 
mens en ikke kan gjøre det i 
nabokommunen. Dette er en 

regel som er laget for å gjøre 
det vanskelig for oppdretterne. 
Hva har egentlig differensiert 
arbeidsgiveravgift med lak-
sekonsesjoner å gjøre, spør 
Nesvik.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

KONSESJONSBRÅK TIL STORTINGET: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må i Stortinget til høsten svare på spørs-
mål om tildeling av laksekonsesjoner i 2009 og den påfølgende klagerunden.  ARKIVFOTO: DN

Fakta: konsesjonsrot
Fiskeridirektoratetet i Bergen QQ

sier at klagebehandlingen for 
konsesjonsrunden 2009 ikke vil 
være ferdig før i august.

Det blir i så fall over ett år etter QQ

at lakseoppdrettselskapene fikk 
tildelt sine konsesjoner og betale 
inn vederlaget på åtte milioner 
kroner til staten.

Fylkeskommunen kom i fjor QQ

vår med råd om hvilke selskaper 
som skulle prioriteres. Fiskeridi-
rektoratets regionkontor valgte 
ut selskapene.

Flere selskaper som ikke ble QQ

valgt ut, klaget sine saker inn til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Høyre og Fremskritts-
partiet vil ta rotet rundt 
tildelingen av laksekon-
sesjoner 2009 og den 
påfølgende klagerunden 
opp i Stortinget til 
høsten.

z konsesjoner

Svein Flåtten

Saksbehandlingen  ”i forbindelse med kon-
sesjonsrunden 2009 
har vært hårreisende
Svein Flåtten, første nestleder 
i Stortingets næringskomité og 
høyres næringspolitiske talsmann

Harald T. Nesvik

Fiskeridirektoratet: Ingen avgjøerelse før august
Det blir trolig ingen av-
gjørelse i klagesakene for 
konsesjonsrunden 2009 før i 
august,

– Saksbehandlingen er 
preget av ferieavvikling i 
Fiskeridirektoratet. Vi er 
kommet lengst med klage-
sakene i Nordland og de vil 

være ferdig behandlet i løpet 
av august, sier Anne Osland 
i forvaltningsseksjonen i 
Fiskeridirektoratet.

– Betyr det at det kan gå 
enda lenger tid før de to 
sakene i Hordaland er ferdig?

– Det eneste jeg kan si er at 
vi har kommet lengre med sa-

kene i Nordland, sier Osland.
I Nordland blir søkna-

dene til lakseselskapene 
Bindalslaks og Kobbvåglaks 
behandlet på nytt. De to sel-
skapene klaget på at de ikke 
fikk konsesjoner i 2009-run-
den.

Lofoten Sjøprodukter og 

Gildeskål Forskningsstasjon 
har fått brev fra Fiskeridi-
rektoratet at de står i fare for 
å miste konsesjonene de ble 
tildet i fjor sommer.

Får Bindalslaks og Kobb-
våglaks tildet konsesjoner, 
vil Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon 

miste sine konsesjoner.
I Hordaland blir søknadene 

til klagerne Lingalaks og 
Melaks behandlet på nytt. I 
Hordaland står Telavåg Fis-
keoppdrett og Hennco Laks, 
som ble tildet konsesjoner i 
fjor sommer, i fare for å miste 
sine konsesjoner.

14 mandag 19. juli 2010 FISKERIBLADETFISKAREN

FiskeribladetFiskaren 19. juli

Midlertidig forføyning
Midlertidig forføyning er et 
rettergangsskritt som skal gi 
saksøkeren midlertidig sik-
ring av et krav som går ut på 
annet enn betaling av penger 
Den som krever en midlertidig 

forføyning, må sannsynlig-
gjøre at han har et krav og en 
sikringsgrunn. Sikringsgrunn 
er for det første at saksøktes 
atferd gjør en midlertidig sik-
ring nødvendig fordi forfølg-

ningen eller gjennomføringen 
av kravet ellers vil bli vesentlig 
vanskeliggjort. Sikringsgrunn 
er videre at en midlertidig ord-
ning i et omtvistet rettsforhold 
er nødvendig for å avverge 

skade eller ulempe eller for 
å hindre voldsomheter som 
saksøktes atferd gir grunn til 
å frykte for. 
Kilde: Store Norske Leksikon, 
2010

Anket 
2. juni begjærer Norsk 
Havbukssenter midlertidig 
forføyning overfor staten med 
påstand om at Fiskeridirekto-
ratet i Bergen skal pålegges å 
avstå fra å tildele mer enn 13 
av de 15 utlyste konsesjoner i 
Nordland inntil domstolen har 
avgjort om Fiskeridirektora-
tets vedtak av 20. mai om ikke 
å tildele selskapet konsesjoner 
er gyldig.

Norsk Havbrukssenter 
mente at vedtaket er ugyldig 
fordi det har faktafeil, sakbe-
handlingsfeil og fordi det er 
myndighetsmisbruk i form av 
usaklig forskjellsbehandling.

2. juli ble det imidlertid 
klart at dommeren i Oslo 
Tingrett ikke tok begjæringen 
om midlertidig forføyning til 
følge. Norsk Havbrukssenter 
har derfor anket tingrettens 
avgjørelse til lagmannsretten.

Avgjørelse i august
Daglig leder i Norsk Hav-
brukssenter, Arnfinn Torgnes, 
sier at han regner med en 
avgjørelse i lagmannsretten i 
løpet av tre uker.

Målet til Norsk Havbruks-
senter er å få sin konsesjons-
søknad vurdert på nytt av 
Fiskeridirektoratet på lik linje 
med klagerne Bindalslaks 
og Kobbvåglaks. Begge disse 
selskapene skal slakte laksen 
sin hos Sinkaberg-Hansen i 
Nord-Trøndelag. Bindalslaks 
er et heleid datterselsskap av 
Sinkaberg-Hansen. 

Søknadskrivingen
– Vi synes det er merkelig at 
ikke vår søknad blir vurdert 
på nytt. Vi har fisken på sam-
me lokalitet som Bindalslaks 
i Bindalen. Vår fisk slaktes og 
bearbeides hos Sinkaberg-
Hansen på lik linje med 
fisken til både Bindalslaks 
og Kobbvåglaks. Dette er 
også et sentralt spørsmål i 
begjæringen: Er det forskjells-
behandling mellom oss på 
den ene siden og Bindalslaks 
og Kobbvåglaks på den andre 
siden. Torgnes sier at et annet 
sentralt punkt i begjæringen 
er om det skal være lov å 
komme med utdypende infor-
masjon til Fiskeridirektoratet 
etter søknadfristen har gått ut.

– Mener du at dette handler 
mye om å skrive en god søk-
nad? – Ja det gjør det, hadde 
vi skrevet den annerledes, 
ville vi fått konsesjonen, sier 
Torgnes.
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Kjell 
Lorentsen

Lisbeth 
Berg-Hansen

Tung sak å behandle
Seksjonssjef Lise Kvinns-
land i Fiskeridirektoratet 
sier at saken har vært svært 
vanskelig å behandle, ikke 
minst grunnet omfattende 
dokumentasjon i sakene. 
Det er en av grunnene til at 
direktoratet har brukt den 
tiden de har gjort. Saken er 
nå ferdigbehandlet, og den 
eneste muligheten for at 
saken kan få en annen slutt er 
enten rettslig eller politisk.

– Det har vært viktig å 
behandle alle sakene korrekt 
og upartisk, uavhengig av 
om selskapet har tilknytning 

til statsråden eller ei.  Vi har 
foretatt en svært nøye og 
gjennomarbeidet vurdering, 
sier hun.

– Hvordan reagerer du på 
kritikken?

– Vi har gjort en svært 
omfattendejobb, og kritikken 
kommer fra personer som 
ikke vet hva vi har gjort. 

Hun påpeker at det i forhold 
til EU-reglene ikke har vært 
noen forutsetning at både be-
arbeiding og oppdrett skulle 
foregå i ett og samme fylke.

– Det har ikke vært avgjø-
rende, understreker hun.

12 mandag 9. august 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av 
unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store 
konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.

Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert 
i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til 
dette, og en av dem er temperaturen.

JOBB: Knut Molaug takker av 
etter 22 år som toppleder i 
AKVA group ASA. Finansdirek-
tør Morten Nærland konstitue-
res konsernsjef i selskapet.– De 
siste to årene har vært meget 
tøffe. Når jeg nå trekker meg 
som leder i selskapet så er 
dette en konsekvens av at jeg 
føler jeg må ta ansvar for at jeg 
har bommet i mine forvent-

ninger til markedsutviklingen 
etter finanskrisen. Dette har 
ført til at vi har feildimensjonert 
organisasjonen og selskapet 
har dermed ikke skapt tilfreds-
stillende økonomiske resultater 
i denne perioden. Dette er mitt 
ansvar og det er med bakgrunn 
i dette at jeg har bedt styret 
om å løses fra min stilling som 
konsernsjef, sier Molaug.

Molaug går av som leder i Akva Group

sykdOm: I sommer er det 
meldt om 11 tilfeller av på-
vist PD i Ryfylkebassenget. 
Mattilsynets regionkontor for 
Rogaland og Agder har gått ut 
med anbefalinger til aktørene i 
oppdrettsnæringen.

I løpet av sommeren har 
Pancreas disease (PD) nær-
mest utviklet seg til en epidemi 
med 11 nye påvisninger i løpet 

av kort tid. sykdommen har i år 
rammrt både stor og liten fisk.

Samlet sett er dette en stor 
utfordring både økonomisk, 
smitte- og dyrevernmessig, 
skriver Mattilsynet i en pres-
semelding.

Mattilsynet anbefaler en 
rekke tiltak for å hindre spred-
ning til nye områder, som de vil 
følge videre opp.

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

OPPdRETT: Samarbeidsfo-
rumet Salmon Aquaculture 
Dialogue har lagt fram et utkast 
til nye, internasjonale standar-
der for ansvarlig og bærekraftig 
lakseoppdrett. Nå ønskes det 
kommentarer til utkastet, og 
de kan skrives inn på nettsida 
til WWF. Tilbakemeldinger må 
være klare innen 3. oktober i år.

Ute til høring
REsulTaT: Veksten fortset-
ter for Aker BioMarine i andre 
kvartal med positiv tall for 
første gang for konsernet. Det 
gode resultatet skyldes sterk 
omsetningsvekst, godt fiskeri 
og stabil produksjon. Sertifise-
ringen fra MSC er en bekreftel-
se på at Aker BioMarine driver 
et bærekraftig fiske.

Sterk salgsvekst

fiskE: Det har vært dårlig 
laksefiske i svært mange av 
landets lakseelver de siste 
åra, men nå er laksefiskerne 
optimistiske.Laksefisket har 
vært godt i Drammenselva i 
år, og nå er også Numedals-
lågen full av bitevillig laks.

aksJER: Analytiker Geir 
Kristiansen i Argo Secu-
rities kommer med flere 
kjøpsanbefalinger. Vi liker 
særlig Cermaq, som er godt 
posisjonert til å vokse i Chile 
i årene fremover. Kursmålet 
på Cermaq er 75 kroner.

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for 
Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Ulikt for klagesak i Møre
Avgjørelsene i klagesakene 
i Nordland ble annerledes 
enn klagesaken i Møre, siden 
sakene var ulike. I Møre og 
Romsdal var det prioritering 
mellom likestilte søkere, 
mens i Nordland var det bedre 
stilte søkere som ble priori-
tert. Det sier seksjonssjef Lise 
Kvinnsland i Fiskeridirekto-
ratet til FiskeribladetFiska-
ren, etter at Bindalslaks AS og 
Kobbvåglags AS fikk medhold 
der Måsøval Fiskeoppdrett 
AS fikk avslag.

– I Møre var det flere som 
oppfylte kriteriene i forskrif-

tene, mens vi i Nordland har 
lagt vekt på at de to selska-
pene som har fått medhold i 
sine klager, hadde et bedre 
opplegg for videreforedling 
enn de som nå har fått avslag.

Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trønde-
lag. Selskapet har én av sine 
oppdrettskonsesjoner i nabo-
fylket Møre og Romsdal. I fjor 
søkte Måsøval Fiskeoppdrett 
om ytterligere én konsesjon 
i Møre og Romsdal i forbin-
delse med tildeleingsrunden 
2009. Selskapet ville ta fisken 
over fylkesgrensen og slakte 

og bearbeide fisken fra Møre 
og Romsdalkonsesjonen i 
Roan kommune i Sør-Trønde-
lag, men fikk avslag på klagen 
hos Fiskeridirektoratet.

HAVBRUK Avtale: Torskeoppdrettsselskapet Codfarmers er inne i en veldig viktig 
periode. I løpet av en drøy måned må selskapet få på plass en avtale med 
aksjonærene om å skyte inn mer penger, skriver IntraFish.

Leppefiskboliger 
i laksemerden
Brynjar Berg 
i selskapet 
Happy Fish 
har tatt lep-
pefiskens ar-
beidsforhold i 
bekjempelse 
av lakselus på 
alvor. Happy 
Fish har laget 
«boliger» for leppefisken.

– Vi prøver å optimaliserer 
forholdene til leppefisken slik 
at den kan «beite» mest mulig 
lakselus på oppdrettslaksen, 
sier Brynjar Berg.

Det Stavangerbaserte 
selskapet Happy Fish har 
utviklet en biologisk avlusu-
singsstasjon som skal brukes 
i bekjempelse av lakslus.

Grovt sette er det en 11 me-
ter lang prensingspølse med 
en diametere på 40 centimeter 
som står loddrett i midten av 
merden.

Inne i preseningspølsen er 
20 hyller og det er en rekke 
hull i pølsen.

Berg sier at ideen er at lep-
pefisken skal oppholde seg i 
prenseningspølsen i stedet for 
å holde seg nær notveggen i 
merden.

– Vi har sett at leppefisken 
holder seg helt mot notveggen 
og at laksen går i sirkel cirka 
to meter fra notveggen. Det 
betyr at leppefisken svømmer 
fra notveggen inn til laksen 
og tilbake hele tiden. Med lep-

pefisken i pølsa skal laksen 
komme til leppefisken, sier 
Berg.

Berg sier at svømmingen 
fram og tilbake fra notveg-
gen til laksestimen sliter ut 
leppefisken. 

Når preseningspølsa står i 
senteret av merden vil leppe-
fisk greie å beite lus på laksen 
fra hullene i pølsa uten å bruke 
så mye krefter, mener han.

Happy Fish sitt system for 
biologisk avlusing med lep-
pefisk er testet ut hos lak-
seselskapet Grieg Seafood i 
Rogaland.

Grieg Seafood har også 
kjøpt seks avlusingsstasjoner 
fra Happy Fish.

Berg sier at det er for tid-
lig å tallfeste hvor mye mer 
effektivt å legge til rette for 
leppefisken i merden enn ikke 
å gjøre det.

Han sier videre at det ser 
ut som det optimale er to 
avlusingsstasjoner i en stor 
merd.

I dag er lakselus det største 
problemet for laksenæringen 
i Norge. Fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen 
har sagt at det ikke blir gitt 
noen videre laksevekst før 
oppdretterne har fått kontroll 
med lusesituasjonen.

Den klart mest utbredte 
behandlingsmetoden mot 
lakselus er med kjemiske 
midler.

Brynjar 
Berg

Ingen USA-avgjørelse foreløpig
Høst_ Det vil ikke bli tatt noen 
avgjørelse om norsk laksenæ-
ringen skal engasjere seg for 
å få avviklet den amerikanske 
straffetollen på norsk fersk hel 
laks til USA før til høsten. FHLs 
rådgivende organ, Bransjegrup-
pe havbruk, behandlet i forrige 
uke om FHL skal engasjere seg 
når amerikanske myndigheter 

skal gjøre en ny vurdering av 
straffetiltakene i 2011.

– Bransjegruppen ville ikke 
gå inn for det ene eller det 
andre. En vil vente med å ta en 
avgjørelse til høsten, sier direk-
tør for markedsadgang i FHL, 
Trond Davidsen. Amerikanske 
myndigheter vurderer straffe-
tollsaken hvert femte år. 

– Ser bort 
fra for-
skriften

Agnar Berg
Bodø

I Nordland har to av klagerne 
i tildelingsrunden 2009 fått 
konsesjonene de søkte på selv 
om at de skal slakte fisken i na-
bofylket Nord-Trøndelag.

Bearbeide i nabofylket
– Dette føles som en urimelig 
forskskjellbehandling, sier 
Karsten Måsøval i Måsøval 
Fiskeoppdrett.

Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trøndelag. 
Selskapet har imidlertid én av 
sine oppdrettskonsesjoner i na-
bofylket Møre og Romsdal.

I fjor søkte Måsøval Fiske-
oppdrett om ytterligere én 
konsesjon i Møre og Romsdal 
i forbindelse med tildeleings-
runden 2009.

Selskapet ville imidlertid ta 
fisken over fylkesgrensen og 
slakte og bearbeide fisken fra 
Møre og Romsdalkonsesjonen 
i Roan kommune i Sør-Trøn-
delag.

Vil ha alt i eget fylke
I Møre og Romsdal har Fiskeri-
direktoratets regionkontor lagt 
vekt på hva fylkespolitikerne 
ønsker når det gjelder oppdrett 
og videreforedling.

Fylkespolitikerne hadde 
hånda på rattet og ga råd om 
hvilke selskap de ville priori-
tere og hva det skulle legges 
vekt på.

19. mai i fjor gjorde Nærings- 
og miljøutvalget i Møre og 
Romsdal et viktig vedtak som 
la føringer på hvordan region-
kontoret til Fiskeridirektoratet 
i Møre og Romsdal skulle velge 
ut oppdrettsselskap i 2009-run-
den.

Her er vedtaket:
«Møre og Romsdal fylke 

ønskjer auka foredling og ver-
diskaping av oppdretta laks, 
aure og regnbogeaure i fylket 
og meiner at det skal leggjast 
særskilt vekt på dette i tilde-
lingsprosessen av nye løyve 

for oppdrett av laks, aure og 
regnbogeaure i 2009.»

Oppdrett og bearbeiding
Denne føringen valgte også re-
gionkontoret i Møre og Romsdal 
å følge hvis selskapene ellers 
var likeverdig kandidater for 
å få konsesjoner.

Dermed ble ikke Måsøval 
prioritert av regionkontoret. 
Selskapet klaget til Fiskeidi-
rektoratet i Bergen, men fikk 
ikke medhold.

I tildelingsforskriften for 
2009-runden gis det anledning 
til å ha oppdrett i et fylke og 
bearbeiding i et annet.

I Nordland har to selskaper, 
Sinkaberg Hansen og Kobbvåg-
laks, fått medhold fra Fiske-
ridirektoratet i Bergen da de 
klaget på at regionkontoret i til 
Fiskeridirektoratet i Nordland 
ikke «ga» dem konsesjoner.

Begge selskapene har konse-
sjonene sine i Nordland, men 
skal slakte og bearbeide fisken i 
nabofylket Nord-Trøndelag.

Tildelingsforskriften
– Dette viser at saksbehand-
lingen til Fiskeridirktoratet i 
2009-runden er helt vilkårlig. 
I Møre og Romsdal velger re-
gionkontoret til Fiskeridirek-
toratet å følge næringsplanen 

til fylkeskommunen samtidig 
som regionkontoret ser bort 
fra tildelingsforskriften. I Nord-
land gjør Fiskeridirektoratet 
vedtak i tildelingsrunden 2009 
der det gis anledning til å ha 
konsesjonen i Nordland, men 
slakting og videreforedling i 
nabofylket, sier Måsøval.

Måsøval Fiskeoppdrett opp-
fyller kravene ellers for tilde-
ling i og med at selskapet er 
blant de små og at selskapet 
vil videreforedle laksen som 
skulle produseres på den nye 
konsesjonen.

Måsøval sier at han er svært 
oppgitt over Fiskeridirekto-
ratets inkonsekvente saksbe-

Fakta: klager
Det ble tildelt 60 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner i 2009-runden 
som var knyttet til konkrete 
fylker.

Fylkeskommunene fikk først QQ

lov til å prioritere selskaper de 
mente skulle få kjøpe konsesjo-
nene.

Fylkeskommunenes lister ble QQ

imidlertid overprøver av fiskeridi-
rektoratets regionkontor.

Flere selskaper om ikke kom QQ

på listen til regionkontorene 
klaget til Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

I Nordland har to selskaper QQ

fått medhold. Det betyr at to 
som er på listen over prioriterte 
må ut.

Også i Hordaland har to kla-QQ

gere fått medhold,

Lakseselskapet Måsøval 
Fiskeoppdrett får ikke 
«2009-konsesjonen» 
fordi selskapet skal 
slakte fisken i et annet 
fylke selv om tildelings-
forskriften åpner for det. 

z konsesjoner

Dette føles som en  ”urimelig forskskjellbe-
handling
Karsten Måsøval i Måsøval 
Fiskeoppdrett

Norsk Fisketransport AS
7970 Kolvereid • 908 78 071

www.norskfisketransport.no

Noe ledig brønnbåtkapasitet
• Smoltkjøring
• Avlusing
• Splitting
• Sortering
• Slaktekjøring
Trøndelag–Finnmark
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Vi gir lokale ideer globale muligheter

MARIN

Norsk sjømat
Markedsmuligheter

Velkommen til seminar på Rica Nidelven i
Trondheim 19. august fra 10-14. 

På programmet står innlegg fra bedrifter om
erfaringer ved salg av norsk sjømat i forskjellige
markeder, samt orientering fra Innovasjon Norge om
muligheter  og utfordringer i Polen/Øst-Europa og i
Tyrkia.

Les mer og meld deg på her:
www.innovasjonnorge.no/nor-fishing
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HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni 
justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni 
og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

Øystein Hage
Bergen

Før helgen ble det klart at Fis-
keridirektoratet i Bergen på 
nytt gjør om hvem som får og 
hvem som ikke får konsesjon 
i Nordland. Resultatet ble at 
Gildeskål forskningsstasjon 
og Lofoten sjøprodukter tapte 
kampen om konsesjonene. 
Måsøval reagerer sterkt på 
hvordan tildelingsprosessen 
har vært.

De små tapte
Måsøval mener utgangspunk-
tet for tildelingsrunden var at 

de små skulle 
få mulighet til 
å vokse seg 
større, men 
slik det er blitt 
nå er utfallet 
stikk motsatt.

– Jeg synes 
rett og slett at 
det er en skam 
at enkelte av 
de minste, som bare hadde en 
konsesjon, ikke har fått mulig-
het til å få flere. En rekke av 
selskapene har vært med på å 
bygge opp denne næringen, og 
blir igjen dem som taper.

– Nå har istedenfor de store 
blitt prioritert igjen, sier han.

Lik situasjon
Selv kom Måsøval i en nokså til-
svarende  situasjon som i Nord-
land, der han ville oppdrette i et 
fylke og bearbeide i ett annet. 
Det ble brukt mot selskapet, 
mens det i Nordland tvert imot 
har vært en faktor som utløste 
endret tildeling.

– Dette er nok et bevis på at 
hele runden har fungert dår-
lig. Vi har heller ingen klare 
forskrifter eller plan å forholde 
oss til, slik at det nesten er po-
engløst å anke. Ikke en gang 

rettslig er det lett å prøve dette, 
sukker han oppgitt. 

– Vi som var med på å slakte 
ned etter Pd-utbruddene taper 
igjen, mens de som solgte kon-
sesjoner før PD-utbruddene blir 
honorert med nye konsesjoner. 
Hvor er logikken? spør han. 

Flyttet fisker
Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trøndelag. 
Selskapet har én av sine opp-
drettskonsesjoner i nabofylket 
Møre og Romsdal. 

Måsøval Fiskeoppdrett søkte 
om ytterligere én konsesjon i 
Møre og Romsdal i forbindelse 
med tildeleingsrunden 2009. 
Selskapet ville ta fisken over 
fylkesgrensen og slakte og 

bearbeide fisken fra Møre og 
Romsdalkonsesjonen i Roan 
kommune i Sør-Trøndelag, men 
fikk avslag på klagen hos Fis-
keridirektoratet.

– Vi ønsket å styrke fabrikken 
i Roan. Vi har ikke hatt nok rå-
stoff til helkontinuerlig drift, og 
dette hadde vært en mulighet til 
å styrke arbeidsplassene. Noen 
kommuner har falt imellom alle 
stoler i forhold til oppdrettsvek-
sten, og Roan er et slikt område, 
sier han videre.

Ulikt
Avgjørelsene i klagesakene 
i Nordland ble annerledes 
enn klagesaken i Møre, siden 

sakene var ulike. I Møre og 
Romsdal var det prioritering 
mellom likestilte søkere, mens 
i Nordland var det bedre stilte 
søkere som ble prioritert, sa 
seksjonssjef Lise Kvinnsland i 
Fiskeridirektoratet til Fiskeri-
bladetFiskaren før helgen. 

– I Møre var det flere som 
oppfylte kriteriene i forskrif-
tene, mens vi i Nordland har 
lagt vekt på at de to selskapene 
som har fått medhold i sine kla-
ger, hadde et bedre opplegg for 
videreforedling enn de som nå 
har fått avslag.

oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Oppdrettspioner og 
daglig leder Karsten Måsøval 
i Måsøval Fiskeoppdrett er 
svært oppgitt over tildelings-
runden av nye konsesjoner.
FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

FAKTA: sTriden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Kritikken mot den siste 
konsesjonstildelings-
runden når nye høyder. 
Karsten Måsøval fikk 
konsesjonsavslag, og 
mener tildelingenpro-
sessen kan betegnes 
som en skam.

z konsesjoner

Lise 
Kvinnsland

Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam 
at enkelte av de min-
ste som bare hadde en 
konsesjon ikke har fått 
mulighet til å få flere. 
Karsten Måsøval

HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-
menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 
30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.

Øystein Hage
Bergen

– Dette kan 
fort utarte seg 
til en komplett 
politisk skan-
dale, sier Ha-
rald T. Nesvik 
(Frp), når han 
får høre om 
vedtaket.  Nes-
vik rister på 
hodet over saksbehandlingen 
i denne saken.

Bråket rundt tildelingene av 
oppdrettskonsesjonene i Nord-
land tar ingen slutt, og fredag 
kom det endelige vedtaket til  
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Der er det 
klart at det 
er de to sel-
skapene med 
t i l k ny t n i n g 
til Sinkaberg-
Hansen, altså 
selskapet stats-
råd Lisbeth 
Berg-Hansen 
er medeier i, som vinner kam-
pen om konsesjonene. Men tro-
lig er ikke siste ord sagt ennå.

Utrolig skuffet
– Vi er utrolig 
skuffet. Dette 
er urettferdig, 
og vi synes 
vi innehar de 
kravene som 
skal til for å få 
konsesjon, sier 
Kjell Lorent-
sen, styreleder 
i Gildeskål Forskningsstasjon 
til FiskeribladetFiskaren.

Vedtaket er så ferskt at han 
ennå ikke har satt seg inn i kon-
sekvensene av nei-et, men han 
og resten av ledelsen i selskapet 
vil nå vurdere nøye hva de vil 

gjøre videre i saken. – Kan det 
være aktuelt å gå til retten for 
å få konsesjon?

– Det kan jeg ikke svare på 
nå. Først må vi vurdere situa-
sjonen, og se hvilke konsekven-
ser det får. Vi håper også det er 
mulig å finne en løsning.

– Hvilken løsning ser du for 
deg?

– Det må være at alle får kon-
sesjon, sier han. Lorentsen er 
svært oppgitt over hele saks-
behandlingen i denne saken, og 
føler at direktorat og departe-
menet har endret kjørereglene 
underveis. 

– I utgangspunktet fikk vi vite 
at både oppdrett og bearbei-
ding skulle skje i ett og samme 
fylke. Så får vi plutselig under-
veis i prosessen melding om 
at bearbeiding også kan skje 
i andre fylker. Dette vitner om 
en svært uryddig prosess, sier 
han videre.

Får konsekvenser
– Vil dette vedtaket får konse-
kvenser for dere?

– Ja, det er helt klart. Vi må 
selvsagt måtte se på beman-
ningen vår, men det er altfor 
tidlig å si hva resulatet blir.

– Hvordan reagerer du på 
at det er Sinkaberg-Hansen, 
statsrådens selskap, som går 
seirende ut av denne saken?

– Til det vil jeg si at jeg synes 
Finn Sinkaberg har gjort en 
upåklagelig jobb, og jeg har full 
tiltro at alt er gått riktig for seg. 
Jeg vil ikke beskylde ham for 
noe, sier han videre. 

Juridisk hjelp
Roger Mosseng i Lofoten Sjø-
produkter sier til FBFI at han 
nå vil søke juridisk hjelp for 
å se hvordan de kan ta saken 
videre.

– Jeg er utrolig skuffet. Dette 
er et overgrep og voldtekt av 
næringslivet.  Avslaget kom-
mer som et sjokk på oss, og det 
virker som om vi er et tilfeldig 
offer. Mosseng er kritisk til 
saksbehandlingen, og mener 
myndighetene tar fra dem en 
rettighet til å produsere 1000 
tonn hvert år, med en verdi på 
40 millioner kroner.  Konse-
kvensen blir store for dem. 

– At de kommer ett år etter og 
endrer et vedtak er uholdbart. 
Saksbehandlingen tåler ikke 
dagens lys, sier han.

Politisk skandale
Frp-politiker og medlem av 
Næringskomiteen, Harald T. 

Nesvik mener denne saken fort 
kan utvikle seg til en politisk 
skandale, hvis ikke Nærings-
minister Trond Giske griper 
inn og ordner opp.

– Jeg har full tiltro til Lisbeth 
Berg-Hansens rolle i denne sa-
ken, men dersom vi ikke får 
en skikkelig klargjøring og en 
fornuftig løsning tror jeg det vil 
bli svært mange som kommer 
til å sette spørsmål til håndte-
ringen. 

Uholdbart
– Det er rett og slett en uhold-
bar saksbehandling av Fiske-
ridirektoratet, og jeg vil nå be 
om en skriftlig klargjøring fra 
Trond Giske i saken. Jeg vil 
heretter rette alle mine spørs-
mål til ham, og ikke lenger 
Fiskeri- og kystdepartementet, 
sier han.

– Hva bør i så fall bli løsnin-
gen?

– Det eneste riktige i denne 
saken er å gi alle konsesjon, 
fastslår han.

oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

Berg-Hansens 
selskap gjorde 
reint bord

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for 
Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Fakta: striden
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kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Sinkaberg-Hansen går 
ut som den store vinne-
ren i konsesjonssstriden 
i Nordland. Det er klart 
etter at Kobbvåglaks og 
Bindalslaks får konse-
sjon, mens Lofoten 
Sjøprodukter og Gilde-
skål forskningsstasjon 
mister sine.

z Konsesjoner

Harald T. 
Nesvik

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett 
politisk skandale. 
Harald T. Nesvik

HAVBRUK Strukturerer: Den færøyske oppdrettsnæringen har strukturert og gått 
fra rundt 60 selskaper til fem. Oppdrettsselskapet Viking Seafood har nylig 
inngått tett samarbeid med de to andre mindre selskapene på Færøyene

Mer rot til retten

Agnar Berg
Alta

Gildeskål Fors-
kningsstasjon 
i Nordland har 
begjært såkalt 
m i d l e r t i d i g 
f o r f ø y n i n g 
fordi selskapet 
ligger an til å 
miste konse-
sjonen selska-
pet ble tildelt for ett år siden 
i forbindelse med konsesjons-
runden 2009.

Oslo Tingrett
– Om én uke får vi vite om Oslo 
Tingrett vil ta stilling til vår 
begjæring. Hvis retten sier ja 
til det, vil det bli et rettsmøte 

18. august, sier styreleder i Gil-
deskål Forskningsstasjon, Kjell 
Lorentsen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
fikk tildelt én laksekonsesjon 
i fjor sommer og betalte inn 
et vederlag på åtte millioner 
kroner til staten for den.

I mai i år fikk Gildeskål Fors-
kningsstasjon brev fra Fiske-
ridirektoratet i Bergen om at 
selskapet sto i fare for å miste 
sin konsesjon fordi to andre 
selskaper, som hadde klaget 
på tildelingen, ville få deres 
konsesjonssøknader vurdert 
på nytt.

– Det blir litt lettvint av Fis-
keridirektoratet å bare sende 
oss et brev om at vi står i fare 
for å miste konsesjonen. Vi har 
jo tross alt betalt inn åtte mil-
lioner kroner til staten og satt 
konsesjonen i drift. Denne kon-
sesjonen handler også om ar-
beidsplasser, sier Lorentsen.

Videreforedling 
Fiskeridirektoratet i Nordland 
tildelte i fjor til sammen 15 kon-
sesjoner i Nordland. Gildeskål 
Forskningsstasjon var ett av 
selskapene som ble prioritert. 
Videreforedling var ett av de to 
tildelingskriteriene. 

Fiskeridirektoratets region-
kontor i Nordland prioriterte 
kun selskaper som ville vide-

reforedle laksen fra 2009-kon-
sesjonen i Nordland.

De to selskapene som kla-
get regionkontorets vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
og som nå er inne i varmen, 
Bindalslaks og Kobbvåglaks, 
har begge planer om å slakte 
og videreforedle lasken hos 
Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag.

– Vår påstand er at saksbe-
handlingen til Fiskeridirekto-
ratet i Bergen ikke er riktig et-
ter forvaltningsloven. Vi mener 
at regionkontoret i Nordland 
sitt vedtak må oppretthol-
des, Andre regionkontor har 
samme tolkning som region-
kontoret i Nordland. Vi mener 
at denne tolkningen er riktig: 
At oppdrett og videreforedling 
skal skje i samme fylke, sier 
Lorentsen.

Ingen avtale
Daglig leder og medeier i Sinka-
berg-Hansen, Finn Sinkaberg, 
uttalte for noen uker siden at 
Sinkaberg-Hansen ikke har 
noen videreforedlingsavtaler 
med eksterne selskaper. Sin-
kaberg-Hansen har kun slak-
teavtaler.

– Da jeg så det, var jeg sikker 
på at vi hadde en god sak, sier 
Lorentsen.

Det er ikke første gang mid-

lertidig forføyning er prøvd i 
forbindelse med konsesjons-
runden 2009.  Selskapet Norsk 
Havbrukssenter klaget på at 
selskapet ikke fikk de to konse-
sjonene selskapet søkte om.

Norsk Havbrukssenter mente 
selskapets avtale med Sinka-
berg-Hansen for viderefored-
ling av laksen i nabofylket var 
god nok for å få konsesjonene. 

I varmen en stund
Det mente også Fiskeridirek-
toratet i Bergen, i hvert fall en 
stund. 20. mai fattet imidlertid 
direktoratet endelig vetdak og 
opprettholdt regionkontorets 
vedtak.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24  

TIL RETTEN: Gildeskål Forskningsstasjons sitt anlegg ved Inndyr i Gildeskål kommune. Forskningsstasjonen har nå begjært 
midleretidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste konsesjonen selskapet ble tildelt i fjor. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: tar tid
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kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Lakseoppdrettselskapet 
Gildeskål Forsknings-
stasjon går til tingretten 
med begjæring om mid-
lertidig forføyning fordi 
selskapet ligger an til å 
miste en laksekonsesjon 
selskapet ble tildelt i fjor.

z konsesjonrot

Kjell 
Lorentsen

Det blir litt lettvint av Fis- ”keridirektoratet å bare sende 
oss et brev om at vi står i fare 
for å miste konsesjonen
Kjell Lorentsen, styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon

HAVBRUK EU: En EU-analyse slår fast at lakseimport fra Norge ikke ødelegger for EUs egen produksjon. Det skriver fiskeriråd Geir Evensen i Norges delegasjon i Brussel i en rapport til UD og Fiskeridepartementet, melder IntraFish.

Stortinget tar opp rotet

Agnar BergBodø– Saksbehand-lingen i forbin-delse med kon-sesjonsrunden 2009 har vært hårreisende. Det har gått ett år siden tildelingen av konsesjonene og fremdeles er det ikke kon-kludert når det gjelde noen lakseselskaper. Derfor vil jeg kreve en full gjennomgang av konsesjonsrunden 2009 og klagebehandlingen fra fis-keri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen etter ferien, sier første nestleder i Stortingets næringskomité og Høyres næ-ringspolitiske talsmann, Svein Flåtten,Dårlig regelverk Flåtten sier at både regelverket, tildelingsforskriften for konse-sjonsrunden 2009, og saksbe-handlingen har vært dårlig.Derfor vil han ha saken belyst i Stortinget.Fylkeskommunene kom i fjor vår med råd om hvilke selskaper Fiskeridirektoratet burde prioritere i konsesjons-runden.Fiskeridirektoratets region-kontorer valgte ut selskapene som skulle få konsesjonene mot et vederlag til staten.I fjor sommer tildelte region-kontorene konesjonene.Flere av selskapene som ikke kom på regionkontorenes liste klaget vedtakene inn til Fiske-ridirektoratet i Bergen.Friske konsesjonerTo selskaper i Hordaland og to i Nordland, som klaget, får nå sine søknader vurdert på nytt av Fiskeridirektoratet i Bergen.

Hvis disse s e l s k a p e n e skulle få kon-sesjonene de har søkt om, vil to av dem som i fjor som-mer fikk tildelt konsesjoner, miste sine.– Jeg vil understreke at jeg synes det er helt greit at opp-drettsselskapene klager på de vedtakene regionkontorene har gjort. Men nå er det så mye rot med denne saken, samt lang saksbehandlingstid, at jeg ser det som eneste mulighet for ro i saken er å tildele friske konsesjoner. Konsesjonene må tildeles til de fire selskapene i Hordaland og Nordland som nå ser ut til å miste sine konsesjo-ner i forbindelse med klagebe-handlingen, sier Flåtten.Merkelig regelverkAndre nestleder i Stortingets næringskomité, Harald Nesvik (FrP), mener at det er vannvittig at ikke Fiskeridirektoratet er ferdig med å behandle klage-

sakene. – Det er beslutnings-vegring, sier han.– Jeg vil om en full gjen-nomgang av konsesjonsrunden 2009 i Stortinget. Her er det veldig mye som må på bordet. Oppdrettsselskapene blir utsatt for et meget merkelig regelverk og en tolkning av dette regel-verket. Saksbehandlingstiden er også alt for lang. Det skulle ikke være lov på bruke mer en tre måneder på klagebehand-lingen, sier Nesvik.ArbeidsgiveravgiftDe to hovedkriteriene i tilde-lingsforskriften er at små opp-drettsselskaper skulle priorite-

res. Det vil si selskap med inntil 19 konsesjoner.Det andre kriteriet er at sø-kere som legger til rette for økt bearbeiding av fisken «...med sikte på økonomisk integrasjon i kystdistrikta i Noreg.» som det står i tildelingsforskriften.Med kystdistrikta mener Fiskeri- og kystdepartementet kommuner som har ordningen med differensiert arbeidsgiver-avgift.Det har fått konseskvenser for to selskaper i Hordaland som fikk tildelt konsejoner i fjor sommer.Gjør det vanskeligDe to ligger nå an til å miste sine konsesjoner fordi de har planer om å videreforedle i kommu-nene Sund og Øygarden. Ingen av disse kommunene tilhører per definisjon «kystdistrikta».– Dette er et eksempel på en tøvete særrregel i tildelings-forskriften. Hvorfor skal det være lov å bearbeide laks i en «kystdistriktskommune», mens en ikke kan gjøre det i nabokommunen. Dette er en 

regel som er laget for å gjøre det vanskelig for oppdretterne. Hva har egentlig differensiert arbeidsgiveravgift med lak-sekonsesjoner å gjøre, spør Nesvik.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

KONSESJONSBRÅK TIL STORTINGET: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må i Stortinget til høsten svare på spørs-mål om tildeling av laksekonsesjoner i 2009 og den påfølgende klagerunden.  ARKIVFOTO: DN

Fakta: konsesjonsrotFiskeridirektoratetet i Bergen QQsier at klagebehandlingen for konsesjonsrunden 2009 ikke vil være ferdig før i august.Det blir i så fall over ett år etter QQat lakseoppdrettselskapene fikk tildelt sine konsesjoner og betale inn vederlaget på åtte milioner kroner til staten.Fylkeskommunen kom i fjor QQvår med råd om hvilke selskaper som skulle prioriteres. Fiskeridi-rektoratets regionkontor valgte ut selskapene.Flere selskaper som ikke ble QQvalgt ut, klaget sine saker inn til Fiskeridirektoratet i Bergen.

Høyre og Fremskritts-partiet vil ta rotet rundt tildelingen av laksekon-sesjoner 2009 og den påfølgende klagerunden opp i Stortinget til høsten.

z konsesjoner

Svein Flåtten

Saksbehandlingen  ”i forbindelse med kon-sesjonsrunden 2009 har vært hårreisendeSvein Flåtten, første nestleder i Stortingets næringskomité og høyres næringspolitiske talsmannHarald T. Nesvik

Fiskeridirektoratet: Ingen avgjøerelse før augustDet blir trolig ingen av-gjørelse i klagesakene for konsesjonsrunden 2009 før i august,– Saksbehandlingen er preget av ferieavvikling i Fiskeridirektoratet. Vi er kommet lengst med klage-sakene i Nordland og de vil 

være ferdig behandlet i løpet av august, sier Anne Osland i forvaltningsseksjonen i Fiskeridirektoratet.– Betyr det at det kan gå enda lenger tid før de to sakene i Hordaland er ferdig?– Det eneste jeg kan si er at vi har kommet lengre med sa-

kene i Nordland, sier Osland.I Nordland blir søkna-dene til lakseselskapene Bindalslaks og Kobbvåglaks behandlet på nytt. De to sel-skapene klaget på at de ikke fikk konsesjoner i 2009-run-den.Lofoten Sjøprodukter og 

Gildeskål Forskningsstasjon har fått brev fra Fiskeridi-rektoratet at de står i fare for å miste konsesjonene de ble tildet i fjor sommer.Får Bindalslaks og Kobb-våglaks tildet konsesjoner, vil Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon 

miste sine konsesjoner.I Hordaland blir søknadene til klagerne Lingalaks og Melaks behandlet på nytt. I Hordaland står Telavåg Fis-keoppdrett og Hennco Laks, som ble tildet konsesjoner i fjor sommer, i fare for å miste sine konsesjoner.
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Midlertidig forføyning
Midlertidig forføyning er et 
rettergangsskritt som skal gi 
saksøkeren midlertidig sik-
ring av et krav som går ut på 
annet enn betaling av penger 
Den som krever en midlertidig 

forføyning, må sannsynlig-
gjøre at han har et krav og en 
sikringsgrunn. Sikringsgrunn 
er for det første at saksøktes 
atferd gjør en midlertidig sik-
ring nødvendig fordi forfølg-

ningen eller gjennomføringen 
av kravet ellers vil bli vesentlig 
vanskeliggjort. Sikringsgrunn 
er videre at en midlertidig ord-
ning i et omtvistet rettsforhold 
er nødvendig for å avverge 

skade eller ulempe eller for 
å hindre voldsomheter som 
saksøktes atferd gir grunn til 
å frykte for. 
Kilde: Store Norske Leksikon, 
2010

Anket 
2. juni begjærer Norsk 
Havbukssenter midlertidig 
forføyning overfor staten med 
påstand om at Fiskeridirekto-
ratet i Bergen skal pålegges å 
avstå fra å tildele mer enn 13 
av de 15 utlyste konsesjoner i 
Nordland inntil domstolen har 
avgjort om Fiskeridirektora-
tets vedtak av 20. mai om ikke 
å tildele selskapet konsesjoner 
er gyldig.

Norsk Havbrukssenter 
mente at vedtaket er ugyldig 
fordi det har faktafeil, sakbe-
handlingsfeil og fordi det er 
myndighetsmisbruk i form av 
usaklig forskjellsbehandling.

2. juli ble det imidlertid 
klart at dommeren i Oslo 
Tingrett ikke tok begjæringen 
om midlertidig forføyning til 
følge. Norsk Havbrukssenter 
har derfor anket tingrettens 
avgjørelse til lagmannsretten.

Avgjørelse i august
Daglig leder i Norsk Hav-
brukssenter, Arnfinn Torgnes, 
sier at han regner med en 
avgjørelse i lagmannsretten i 
løpet av tre uker.

Målet til Norsk Havbruks-
senter er å få sin konsesjons-
søknad vurdert på nytt av 
Fiskeridirektoratet på lik linje 
med klagerne Bindalslaks 
og Kobbvåglaks. Begge disse 
selskapene skal slakte laksen 
sin hos Sinkaberg-Hansen i 
Nord-Trøndelag. Bindalslaks 
er et heleid datterselsskap av 
Sinkaberg-Hansen. 

Søknadskrivingen
– Vi synes det er merkelig at 
ikke vår søknad blir vurdert 
på nytt. Vi har fisken på sam-
me lokalitet som Bindalslaks 
i Bindalen. Vår fisk slaktes og 
bearbeides hos Sinkaberg-
Hansen på lik linje med 
fisken til både Bindalslaks 
og Kobbvåglaks. Dette er 
også et sentralt spørsmål i 
begjæringen: Er det forskjells-
behandling mellom oss på 
den ene siden og Bindalslaks 
og Kobbvåglaks på den andre 
siden. Torgnes sier at et annet 
sentralt punkt i begjæringen 
er om det skal være lov å 
komme med utdypende infor-
masjon til Fiskeridirektoratet 
etter søknadfristen har gått ut.

– Mener du at dette handler 
mye om å skrive en god søk-
nad? – Ja det gjør det, hadde 
vi skrevet den annerledes, 
ville vi fått konsesjonen, sier 
Torgnes.
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Kjell 
Lorentsen

Lisbeth 
Berg-Hansen

Tung sak å behandle
Seksjonssjef Lise Kvinns-
land i Fiskeridirektoratet 
sier at saken har vært svært 
vanskelig å behandle, ikke 
minst grunnet omfattende 
dokumentasjon i sakene. 
Det er en av grunnene til at 
direktoratet har brukt den 
tiden de har gjort. Saken er 
nå ferdigbehandlet, og den 
eneste muligheten for at 
saken kan få en annen slutt er 
enten rettslig eller politisk.

– Det har vært viktig å 
behandle alle sakene korrekt 
og upartisk, uavhengig av 
om selskapet har tilknytning 

til statsråden eller ei.  Vi har 
foretatt en svært nøye og 
gjennomarbeidet vurdering, 
sier hun.

– Hvordan reagerer du på 
kritikken?

– Vi har gjort en svært 
omfattendejobb, og kritikken 
kommer fra personer som 
ikke vet hva vi har gjort. 

Hun påpeker at det i forhold 
til EU-reglene ikke har vært 
noen forutsetning at både be-
arbeiding og oppdrett skulle 
foregå i ett og samme fylke.

– Det har ikke vært avgjø-
rende, understreker hun.
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Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av 
unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store 
konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.

Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert 
i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til 
dette, og en av dem er temperaturen.

JOBB: Knut Molaug takker av 
etter 22 år som toppleder i 
AKVA group ASA. Finansdirek-
tør Morten Nærland konstitue-
res konsernsjef i selskapet.– De 
siste to årene har vært meget 
tøffe. Når jeg nå trekker meg 
som leder i selskapet så er 
dette en konsekvens av at jeg 
føler jeg må ta ansvar for at jeg 
har bommet i mine forvent-

ninger til markedsutviklingen 
etter finanskrisen. Dette har 
ført til at vi har feildimensjonert 
organisasjonen og selskapet 
har dermed ikke skapt tilfreds-
stillende økonomiske resultater 
i denne perioden. Dette er mitt 
ansvar og det er med bakgrunn 
i dette at jeg har bedt styret 
om å løses fra min stilling som 
konsernsjef, sier Molaug.

Molaug går av som leder i Akva Group

sykdOm: I sommer er det 
meldt om 11 tilfeller av på-
vist PD i Ryfylkebassenget. 
Mattilsynets regionkontor for 
Rogaland og Agder har gått ut 
med anbefalinger til aktørene i 
oppdrettsnæringen.

I løpet av sommeren har 
Pancreas disease (PD) nær-
mest utviklet seg til en epidemi 
med 11 nye påvisninger i løpet 

av kort tid. sykdommen har i år 
rammrt både stor og liten fisk.

Samlet sett er dette en stor 
utfordring både økonomisk, 
smitte- og dyrevernmessig, 
skriver Mattilsynet i en pres-
semelding.

Mattilsynet anbefaler en 
rekke tiltak for å hindre spred-
ning til nye områder, som de vil 
følge videre opp.

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

OPPdRETT: Samarbeidsfo-
rumet Salmon Aquaculture 
Dialogue har lagt fram et utkast 
til nye, internasjonale standar-
der for ansvarlig og bærekraftig 
lakseoppdrett. Nå ønskes det 
kommentarer til utkastet, og 
de kan skrives inn på nettsida 
til WWF. Tilbakemeldinger må 
være klare innen 3. oktober i år.

Ute til høring
REsulTaT: Veksten fortset-
ter for Aker BioMarine i andre 
kvartal med positiv tall for 
første gang for konsernet. Det 
gode resultatet skyldes sterk 
omsetningsvekst, godt fiskeri 
og stabil produksjon. Sertifise-
ringen fra MSC er en bekreftel-
se på at Aker BioMarine driver 
et bærekraftig fiske.

Sterk salgsvekst

fiskE: Det har vært dårlig 
laksefiske i svært mange av 
landets lakseelver de siste 
åra, men nå er laksefiskerne 
optimistiske.Laksefisket har 
vært godt i Drammenselva i 
år, og nå er også Numedals-
lågen full av bitevillig laks.

aksJER: Analytiker Geir 
Kristiansen i Argo Secu-
rities kommer med flere 
kjøpsanbefalinger. Vi liker 
særlig Cermaq, som er godt 
posisjonert til å vokse i Chile 
i årene fremover. Kursmålet 
på Cermaq er 75 kroner.

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for 
Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Ulikt for klagesak i Møre
Avgjørelsene i klagesakene 
i Nordland ble annerledes 
enn klagesaken i Møre, siden 
sakene var ulike. I Møre og 
Romsdal var det prioritering 
mellom likestilte søkere, 
mens i Nordland var det bedre 
stilte søkere som ble priori-
tert. Det sier seksjonssjef Lise 
Kvinnsland i Fiskeridirekto-
ratet til FiskeribladetFiska-
ren, etter at Bindalslaks AS og 
Kobbvåglags AS fikk medhold 
der Måsøval Fiskeoppdrett 
AS fikk avslag.

– I Møre var det flere som 
oppfylte kriteriene i forskrif-

tene, mens vi i Nordland har 
lagt vekt på at de to selska-
pene som har fått medhold i 
sine klager, hadde et bedre 
opplegg for videreforedling 
enn de som nå har fått avslag.

Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trønde-
lag. Selskapet har én av sine 
oppdrettskonsesjoner i nabo-
fylket Møre og Romsdal. I fjor 
søkte Måsøval Fiskeoppdrett 
om ytterligere én konsesjon 
i Møre og Romsdal i forbin-
delse med tildeleingsrunden 
2009. Selskapet ville ta fisken 
over fylkesgrensen og slakte 

og bearbeide fisken fra Møre 
og Romsdalkonsesjonen i 
Roan kommune i Sør-Trønde-
lag, men fikk avslag på klagen 
hos Fiskeridirektoratet.

HAVBRUK Avtale: Torskeoppdrettsselskapet Codfarmers er inne i en veldig viktig 
periode. I løpet av en drøy måned må selskapet få på plass en avtale med 
aksjonærene om å skyte inn mer penger, skriver IntraFish.

Leppefiskboliger 
i laksemerden
Brynjar Berg 
i selskapet 
Happy Fish 
har tatt lep-
pefiskens ar-
beidsforhold i 
bekjempelse 
av lakselus på 
alvor. Happy 
Fish har laget 
«boliger» for leppefisken.

– Vi prøver å optimaliserer 
forholdene til leppefisken slik 
at den kan «beite» mest mulig 
lakselus på oppdrettslaksen, 
sier Brynjar Berg.

Det Stavangerbaserte 
selskapet Happy Fish har 
utviklet en biologisk avlusu-
singsstasjon som skal brukes 
i bekjempelse av lakslus.

Grovt sette er det en 11 me-
ter lang prensingspølse med 
en diametere på 40 centimeter 
som står loddrett i midten av 
merden.

Inne i preseningspølsen er 
20 hyller og det er en rekke 
hull i pølsen.

Berg sier at ideen er at lep-
pefisken skal oppholde seg i 
prenseningspølsen i stedet for 
å holde seg nær notveggen i 
merden.

– Vi har sett at leppefisken 
holder seg helt mot notveggen 
og at laksen går i sirkel cirka 
to meter fra notveggen. Det 
betyr at leppefisken svømmer 
fra notveggen inn til laksen 
og tilbake hele tiden. Med lep-

pefisken i pølsa skal laksen 
komme til leppefisken, sier 
Berg.

Berg sier at svømmingen 
fram og tilbake fra notveg-
gen til laksestimen sliter ut 
leppefisken. 

Når preseningspølsa står i 
senteret av merden vil leppe-
fisk greie å beite lus på laksen 
fra hullene i pølsa uten å bruke 
så mye krefter, mener han.

Happy Fish sitt system for 
biologisk avlusing med lep-
pefisk er testet ut hos lak-
seselskapet Grieg Seafood i 
Rogaland.

Grieg Seafood har også 
kjøpt seks avlusingsstasjoner 
fra Happy Fish.

Berg sier at det er for tid-
lig å tallfeste hvor mye mer 
effektivt å legge til rette for 
leppefisken i merden enn ikke 
å gjøre det.

Han sier videre at det ser 
ut som det optimale er to 
avlusingsstasjoner i en stor 
merd.

I dag er lakselus det største 
problemet for laksenæringen 
i Norge. Fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen 
har sagt at det ikke blir gitt 
noen videre laksevekst før 
oppdretterne har fått kontroll 
med lusesituasjonen.

Den klart mest utbredte 
behandlingsmetoden mot 
lakselus er med kjemiske 
midler.

Brynjar 
Berg

Ingen USA-avgjørelse foreløpig
Høst_ Det vil ikke bli tatt noen 
avgjørelse om norsk laksenæ-
ringen skal engasjere seg for 
å få avviklet den amerikanske 
straffetollen på norsk fersk hel 
laks til USA før til høsten. FHLs 
rådgivende organ, Bransjegrup-
pe havbruk, behandlet i forrige 
uke om FHL skal engasjere seg 
når amerikanske myndigheter 

skal gjøre en ny vurdering av 
straffetiltakene i 2011.

– Bransjegruppen ville ikke 
gå inn for det ene eller det 
andre. En vil vente med å ta en 
avgjørelse til høsten, sier direk-
tør for markedsadgang i FHL, 
Trond Davidsen. Amerikanske 
myndigheter vurderer straffe-
tollsaken hvert femte år. 

– Ser bort 
fra for-
skriften

Agnar Berg
Bodø

I Nordland har to av klagerne 
i tildelingsrunden 2009 fått 
konsesjonene de søkte på selv 
om at de skal slakte fisken i na-
bofylket Nord-Trøndelag.

Bearbeide i nabofylket
– Dette føles som en urimelig 
forskskjellbehandling, sier 
Karsten Måsøval i Måsøval 
Fiskeoppdrett.

Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trøndelag. 
Selskapet har imidlertid én av 
sine oppdrettskonsesjoner i na-
bofylket Møre og Romsdal.

I fjor søkte Måsøval Fiske-
oppdrett om ytterligere én 
konsesjon i Møre og Romsdal 
i forbindelse med tildeleings-
runden 2009.

Selskapet ville imidlertid ta 
fisken over fylkesgrensen og 
slakte og bearbeide fisken fra 
Møre og Romsdalkonsesjonen 
i Roan kommune i Sør-Trøn-
delag.

Vil ha alt i eget fylke
I Møre og Romsdal har Fiskeri-
direktoratets regionkontor lagt 
vekt på hva fylkespolitikerne 
ønsker når det gjelder oppdrett 
og videreforedling.

Fylkespolitikerne hadde 
hånda på rattet og ga råd om 
hvilke selskap de ville priori-
tere og hva det skulle legges 
vekt på.

19. mai i fjor gjorde Nærings- 
og miljøutvalget i Møre og 
Romsdal et viktig vedtak som 
la føringer på hvordan region-
kontoret til Fiskeridirektoratet 
i Møre og Romsdal skulle velge 
ut oppdrettsselskap i 2009-run-
den.

Her er vedtaket:
«Møre og Romsdal fylke 

ønskjer auka foredling og ver-
diskaping av oppdretta laks, 
aure og regnbogeaure i fylket 
og meiner at det skal leggjast 
særskilt vekt på dette i tilde-
lingsprosessen av nye løyve 

for oppdrett av laks, aure og 
regnbogeaure i 2009.»

Oppdrett og bearbeiding
Denne føringen valgte også re-
gionkontoret i Møre og Romsdal 
å følge hvis selskapene ellers 
var likeverdig kandidater for 
å få konsesjoner.

Dermed ble ikke Måsøval 
prioritert av regionkontoret. 
Selskapet klaget til Fiskeidi-
rektoratet i Bergen, men fikk 
ikke medhold.

I tildelingsforskriften for 
2009-runden gis det anledning 
til å ha oppdrett i et fylke og 
bearbeiding i et annet.

I Nordland har to selskaper, 
Sinkaberg Hansen og Kobbvåg-
laks, fått medhold fra Fiske-
ridirektoratet i Bergen da de 
klaget på at regionkontoret i til 
Fiskeridirektoratet i Nordland 
ikke «ga» dem konsesjoner.

Begge selskapene har konse-
sjonene sine i Nordland, men 
skal slakte og bearbeide fisken i 
nabofylket Nord-Trøndelag.

Tildelingsforskriften
– Dette viser at saksbehand-
lingen til Fiskeridirktoratet i 
2009-runden er helt vilkårlig. 
I Møre og Romsdal velger re-
gionkontoret til Fiskeridirek-
toratet å følge næringsplanen 

til fylkeskommunen samtidig 
som regionkontoret ser bort 
fra tildelingsforskriften. I Nord-
land gjør Fiskeridirektoratet 
vedtak i tildelingsrunden 2009 
der det gis anledning til å ha 
konsesjonen i Nordland, men 
slakting og videreforedling i 
nabofylket, sier Måsøval.

Måsøval Fiskeoppdrett opp-
fyller kravene ellers for tilde-
ling i og med at selskapet er 
blant de små og at selskapet 
vil videreforedle laksen som 
skulle produseres på den nye 
konsesjonen.

Måsøval sier at han er svært 
oppgitt over Fiskeridirekto-
ratets inkonsekvente saksbe-

Fakta: klager
Det ble tildelt 60 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner i 2009-runden 
som var knyttet til konkrete 
fylker.

Fylkeskommunene fikk først QQ

lov til å prioritere selskaper de 
mente skulle få kjøpe konsesjo-
nene.

Fylkeskommunenes lister ble QQ

imidlertid overprøver av fiskeridi-
rektoratets regionkontor.

Flere selskaper om ikke kom QQ

på listen til regionkontorene 
klaget til Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

I Nordland har to selskaper QQ

fått medhold. Det betyr at to 
som er på listen over prioriterte 
må ut.

Også i Hordaland har to kla-QQ

gere fått medhold,

Lakseselskapet Måsøval 
Fiskeoppdrett får ikke 
«2009-konsesjonen» 
fordi selskapet skal 
slakte fisken i et annet 
fylke selv om tildelings-
forskriften åpner for det. 

z konsesjoner

Dette føles som en  ”urimelig forskskjellbe-
handling
Karsten Måsøval i Måsøval 
Fiskeoppdrett

Norsk Fisketransport AS
7970 Kolvereid • 908 78 071

www.norskfisketransport.no

Noe ledig brønnbåtkapasitet
• Smoltkjøring
• Avlusing
• Splitting
• Sortering
• Slaktekjøring
Trøndelag–Finnmark
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Vi gir lokale ideer globale muligheter

MARIN

Norsk sjømat
Markedsmuligheter

Velkommen til seminar på Rica Nidelven i
Trondheim 19. august fra 10-14. 

På programmet står innlegg fra bedrifter om
erfaringer ved salg av norsk sjømat i forskjellige
markeder, samt orientering fra Innovasjon Norge om
muligheter  og utfordringer i Polen/Øst-Europa og i
Tyrkia.

Les mer og meld deg på her:
www.innovasjonnorge.no/nor-fishing
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FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingen
FHL er 
svært 
kritisk til 
hele denne 
konsesjons-
runden, 
og mener 
at man må 
ta lærdom 
av feilene 
og ikke gjøre det på denne 

måten igjen. – En prosess 
med flere aktører, det vil si 
der Fiskeridirektoratet og 
fylkeskommunene deltar, så 
vil det lett bli konflikter. Her 
er det også foretatt subjektive 
vurderinger som har skapt 
ytterligere problemer, sier 
Geir Ove Ystmark, direk-
tør for næringsutvikling, i 
Fiskeri- og havbruksnærin-

gens landsforening. – Vi har 
hele tiden vært kritisk til 
fylkeskommunen sin rolle, og 
påpekt at veksten må skje på 
en mest mulig objektiv måte, 
sier han videre og skisserer 
følgende forslag:
Q Øke MTB - og dermed gi 
mulighet for alle.
Q Innføre gjennomsnittlig 
MTB som også gjør hverda-

gen enklere for de mindre.
QQTildeling via objektive 
kriterier som loddetrekning, 
auksjon eller tilsvarende.

– Problemet er at det lett 
går politikk i utvekslingen 
når vi har skjønnsmesige 
vurderinger. 

Og når det samtidig blir 
ulikt fra fylke til fylke så får 
vi en langt mindre enhetlig 

forvatning enn ønskelig. Vi 
ønsker mer forutsigbarhet, 
sier han.

FHL har ikke tatt stilling til 
om Nordland bør tilføres flere 
konsesjoner, for på den måten 
få slutt på bråket.

– Det må vi diskutere 
internt først, men det vil lett 
få konsekvenser for resten av 
landet også.

Geir Ove 
Ystmark
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HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne 
for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver 
avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein Hage
Bergen

For en uke siden ble det kjent 
at Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon 
begge mistet sine konsesjoner 
som en følge av en ankerunde 
til Fiskeridirektoratet. Kon-
sesjonssaken har nå versert i 
nærmere 12 måneder, og om-
trent alle involverte parter, med 
unntak av Fiskeridirektoratet, 
betegner saken som en farse. 
Nå er fylkeskommunen lei.

Forutsigbarhet viktig
– Når resultatet av klagebe-
handlingen foreligger, har det 
tatt nærmere 12 måneder fra 
tilsagn ble gitt til endelig av-
gjørelse. Dette er en uholdbar 
lang behandlingstid, mener 
Knutsen.

Han understreker det para-
doks at myndighetene krevde 
omtrent umiddelbar innbeta-
ling av prisen på åtte millioner 
per konsesjonen, men at man så 
altså venter i nesten ett år før 
en plutselig får avslag.

– Man må kunne forvente 
en hvis forutsigbarhet. Åtte 
millioner kroner er tross alt 
en del penger. Vi mener derfor 
det burde være en selvfølge 
at Giske ordner opp, sier han 
videre.

Fylkesråden påpeker videre 
at selv om tilsagnsmottakerne 
ble informert om at eventuell 
bruk av konsesjonene skjedde 
på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-
tabelt å trekke 
tilbake gitte 
tilsagn så lang 
tid i etterkant. 

–  For ut-
sigbarhet er 
fraværende i 
denne saks-
behandlingen, 
påpeker han.

Sendt brev
Knutsen har 
sendt et brev 
til Giske, der 
han ber Næ-
ringsministe-
ren om å ordne 
opp i saken.

– Nordland 
fylkeskommu-
ne vil be stats-
råden følge rådet fra næringen 
og politikere om å tildele to nye 
konsesjoner i Nordland fylke. 
Dette for å få avsluttet proses-
sen rundt konsesjonsrunden 
i 2009 uten at de firmaer som 
blir rammet av nye tolkninger 
av tildelingsforskriftene mister 
sine rettigheter til konsesjonen, 
er konklusjonen i brevet.

Knutsen vil nå prøve å få til et 
møte med statsråd Giske. Med 
seg på turen til Oslo håper han å 
få med seg fylkesordfører i Hor-
daland, Torill Selsvold Nyborg, 
som representerer det andre 
fylket som har vært preget av 
konsesjonsrot.

Klar argumentasjon
Knutsen understreker at det er 
flere momenter som burde være 
avgjørende for at løsningen 
bør bli to ekstra konsesjoner 
til fylket. Følgende poeng blir 
skikkert overfor Giske:
n Det er over ett år siden konse-
sjonen ble gitt til  firmaene.
n Det er er ett år siden firmaene 
betalte inn 8 mill kr. til stats-
kassen for konsesjonen.
n Først ett år etter utlysningen 
av konsesjonene kommer Fiske-
ridirektoratet til at de har tolket 
sine egne tildelingsforskrifter 
feil og på dette grunnlag truk-
ket tilbake konsesjonene.
n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-
dukter AS er kvalifiserte til 
konsesjonen på grunn av sin 
oppdrettsvirksomhet og sine 
foredlingsanlegg i Nordland. 
Nordland fylkeskommune kan 
ikke se at bedriftene har gjort 
noen feil ved å forholde seg til 
den første tolkningen av tilde-
lingsforskriftene.

Håper på løsning
Fylkeskommunen har vært i 
dialog med departementet si-
den mai måned, og Knutsen har 
et håp en fornuftig løsning.

– Du er ikke redd for at en 
økning i konsesjonstallet kan få 
presedens for andre fylker?

– Nei, på ingen måte. Nord-
land og Hordaland er ulik alle 
de andre fylkene fordi det her er 
bedrifter som først har fått og 
så mistet sine konsesjoner. Det 
tror jeg også de andre søkerne 
ser, sier han.
- 
oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er 
nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTriden
Fiskeridirektoratets region-Qn

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

 Klagebehandleingen er ennå Qn

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-Qn

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring 
i Nordland fylke, Arve 
Knutsen, ber nå næ-
ringsminister Trond 
Giske ordne opp i 
konsesjonsrotet i fylket. 
– Tildel to ekstra konse-
sjoner til Nordland, sier 
han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne 
saksbehandlingen.
Arve Knutsen, fylkesråd for næring 
i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni 
justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni 
og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

Øystein Hage
Bergen

Før helgen ble det klart at Fis-
keridirektoratet i Bergen på 
nytt gjør om hvem som får og 
hvem som ikke får konsesjon 
i Nordland. Resultatet ble at 
Gildeskål forskningsstasjon 
og Lofoten sjøprodukter tapte 
kampen om konsesjonene. 
Måsøval reagerer sterkt på 
hvordan tildelingsprosessen 
har vært.

De små tapte
Måsøval mener utgangspunk-
tet for tildelingsrunden var at 

de små skulle 
få mulighet til 
å vokse seg 
større, men 
slik det er blitt 
nå er utfallet 
stikk motsatt.

– Jeg synes 
rett og slett at 
det er en skam 
at enkelte av 
de minste, som bare hadde en 
konsesjon, ikke har fått mulig-
het til å få flere. En rekke av 
selskapene har vært med på å 
bygge opp denne næringen, og 
blir igjen dem som taper.

– Nå har istedenfor de store 
blitt prioritert igjen, sier han.

Lik situasjon
Selv kom Måsøval i en nokså til-
svarende  situasjon som i Nord-
land, der han ville oppdrette i et 
fylke og bearbeide i ett annet. 
Det ble brukt mot selskapet, 
mens det i Nordland tvert imot 
har vært en faktor som utløste 
endret tildeling.

– Dette er nok et bevis på at 
hele runden har fungert dår-
lig. Vi har heller ingen klare 
forskrifter eller plan å forholde 
oss til, slik at det nesten er po-
engløst å anke. Ikke en gang 

rettslig er det lett å prøve dette, 
sukker han oppgitt. 

– Vi som var med på å slakte 
ned etter Pd-utbruddene taper 
igjen, mens de som solgte kon-
sesjoner før PD-utbruddene blir 
honorert med nye konsesjoner. 
Hvor er logikken? spør han. 

Flyttet fisker
Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trøndelag. 
Selskapet har én av sine opp-
drettskonsesjoner i nabofylket 
Møre og Romsdal. 

Måsøval Fiskeoppdrett søkte 
om ytterligere én konsesjon i 
Møre og Romsdal i forbindelse 
med tildeleingsrunden 2009. 
Selskapet ville ta fisken over 
fylkesgrensen og slakte og 

bearbeide fisken fra Møre og 
Romsdalkonsesjonen i Roan 
kommune i Sør-Trøndelag, men 
fikk avslag på klagen hos Fis-
keridirektoratet.

– Vi ønsket å styrke fabrikken 
i Roan. Vi har ikke hatt nok rå-
stoff til helkontinuerlig drift, og 
dette hadde vært en mulighet til 
å styrke arbeidsplassene. Noen 
kommuner har falt imellom alle 
stoler i forhold til oppdrettsvek-
sten, og Roan er et slikt område, 
sier han videre.

Ulikt
Avgjørelsene i klagesakene 
i Nordland ble annerledes 
enn klagesaken i Møre, siden 

sakene var ulike. I Møre og 
Romsdal var det prioritering 
mellom likestilte søkere, mens 
i Nordland var det bedre stilte 
søkere som ble prioritert, sa 
seksjonssjef Lise Kvinnsland i 
Fiskeridirektoratet til Fiskeri-
bladetFiskaren før helgen. 

– I Møre var det flere som 
oppfylte kriteriene i forskrif-
tene, mens vi i Nordland har 
lagt vekt på at de to selskapene 
som har fått medhold i sine kla-
ger, hadde et bedre opplegg for 
videreforedling enn de som nå 
har fått avslag.

oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Oppdrettspioner og 
daglig leder Karsten Måsøval 
i Måsøval Fiskeoppdrett er 
svært oppgitt over tildelings-
runden av nye konsesjoner.
FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

FAKTA: sTriden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Kritikken mot den siste 
konsesjonstildelings-
runden når nye høyder. 
Karsten Måsøval fikk 
konsesjonsavslag, og 
mener tildelingenpro-
sessen kan betegnes 
som en skam.

z konsesjoner

Lise 
Kvinnsland

Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam 
at enkelte av de min-
ste som bare hadde en 
konsesjon ikke har fått 
mulighet til å få flere. 
Karsten Måsøval

HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-
menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 
30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.

Øystein Hage
Bergen

– Dette kan 
fort utarte seg 
til en komplett 
politisk skan-
dale, sier Ha-
rald T. Nesvik 
(Frp), når han 
får høre om 
vedtaket.  Nes-
vik rister på 
hodet over saksbehandlingen 
i denne saken.

Bråket rundt tildelingene av 
oppdrettskonsesjonene i Nord-
land tar ingen slutt, og fredag 
kom det endelige vedtaket til  
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Der er det 
klart at det 
er de to sel-
skapene med 
t i l k ny t n i n g 
til Sinkaberg-
Hansen, altså 
selskapet stats-
råd Lisbeth 
Berg-Hansen 
er medeier i, som vinner kam-
pen om konsesjonene. Men tro-
lig er ikke siste ord sagt ennå.

Utrolig skuffet
– Vi er utrolig 
skuffet. Dette 
er urettferdig, 
og vi synes 
vi innehar de 
kravene som 
skal til for å få 
konsesjon, sier 
Kjell Lorent-
sen, styreleder 
i Gildeskål Forskningsstasjon 
til FiskeribladetFiskaren.

Vedtaket er så ferskt at han 
ennå ikke har satt seg inn i kon-
sekvensene av nei-et, men han 
og resten av ledelsen i selskapet 
vil nå vurdere nøye hva de vil 

gjøre videre i saken. – Kan det 
være aktuelt å gå til retten for 
å få konsesjon?

– Det kan jeg ikke svare på 
nå. Først må vi vurdere situa-
sjonen, og se hvilke konsekven-
ser det får. Vi håper også det er 
mulig å finne en løsning.

– Hvilken løsning ser du for 
deg?

– Det må være at alle får kon-
sesjon, sier han. Lorentsen er 
svært oppgitt over hele saks-
behandlingen i denne saken, og 
føler at direktorat og departe-
menet har endret kjørereglene 
underveis. 

– I utgangspunktet fikk vi vite 
at både oppdrett og bearbei-
ding skulle skje i ett og samme 
fylke. Så får vi plutselig under-
veis i prosessen melding om 
at bearbeiding også kan skje 
i andre fylker. Dette vitner om 
en svært uryddig prosess, sier 
han videre.

Får konsekvenser
– Vil dette vedtaket får konse-
kvenser for dere?

– Ja, det er helt klart. Vi må 
selvsagt måtte se på beman-
ningen vår, men det er altfor 
tidlig å si hva resulatet blir.

– Hvordan reagerer du på 
at det er Sinkaberg-Hansen, 
statsrådens selskap, som går 
seirende ut av denne saken?

– Til det vil jeg si at jeg synes 
Finn Sinkaberg har gjort en 
upåklagelig jobb, og jeg har full 
tiltro at alt er gått riktig for seg. 
Jeg vil ikke beskylde ham for 
noe, sier han videre. 

Juridisk hjelp
Roger Mosseng i Lofoten Sjø-
produkter sier til FBFI at han 
nå vil søke juridisk hjelp for 
å se hvordan de kan ta saken 
videre.

– Jeg er utrolig skuffet. Dette 
er et overgrep og voldtekt av 
næringslivet.  Avslaget kom-
mer som et sjokk på oss, og det 
virker som om vi er et tilfeldig 
offer. Mosseng er kritisk til 
saksbehandlingen, og mener 
myndighetene tar fra dem en 
rettighet til å produsere 1000 
tonn hvert år, med en verdi på 
40 millioner kroner.  Konse-
kvensen blir store for dem. 

– At de kommer ett år etter og 
endrer et vedtak er uholdbart. 
Saksbehandlingen tåler ikke 
dagens lys, sier han.

Politisk skandale
Frp-politiker og medlem av 
Næringskomiteen, Harald T. 

Nesvik mener denne saken fort 
kan utvikle seg til en politisk 
skandale, hvis ikke Nærings-
minister Trond Giske griper 
inn og ordner opp.

– Jeg har full tiltro til Lisbeth 
Berg-Hansens rolle i denne sa-
ken, men dersom vi ikke får 
en skikkelig klargjøring og en 
fornuftig løsning tror jeg det vil 
bli svært mange som kommer 
til å sette spørsmål til håndte-
ringen. 

Uholdbart
– Det er rett og slett en uhold-
bar saksbehandling av Fiske-
ridirektoratet, og jeg vil nå be 
om en skriftlig klargjøring fra 
Trond Giske i saken. Jeg vil 
heretter rette alle mine spørs-
mål til ham, og ikke lenger 
Fiskeri- og kystdepartementet, 
sier han.

– Hva bør i så fall bli løsnin-
gen?

– Det eneste riktige i denne 
saken er å gi alle konsesjon, 
fastslår han.

oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

Berg-Hansens 
selskap gjorde 
reint bord

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for 
Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Sinkaberg-Hansen går 
ut som den store vinne-
ren i konsesjonssstriden 
i Nordland. Det er klart 
etter at Kobbvåglaks og 
Bindalslaks får konse-
sjon, mens Lofoten 
Sjøprodukter og Gilde-
skål forskningsstasjon 
mister sine.

z Konsesjoner

Harald T. 
Nesvik

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett 
politisk skandale. 
Harald T. Nesvik

HAVBRUK Strukturerer: Den færøyske oppdrettsnæringen har strukturert og gått fra rundt 60 selskaper til fem. Oppdrettsselskapet Viking Seafood har nylig inngått tett samarbeid med de to andre mindre selskapene på Færøyene

Mer rot til retten

Agnar BergAltaGildeskål Fors-kningsstasjon i Nordland har begjært såkalt m i d l e r t i d i g f o r f ø y n i n g fordi selskapet ligger an til å miste konse-sjonen selska-pet ble tildelt for ett år siden i forbindelse med konsesjons-runden 2009.Oslo Tingrett– Om én uke får vi vite om Oslo Tingrett vil ta stilling til vår begjæring. Hvis retten sier ja til det, vil det bli et rettsmøte 

18. august, sier styreleder i Gil-deskål Forskningsstasjon, Kjell Lorentsen.Gildeskål Forskningsstasjon fikk tildelt én laksekonsesjon i fjor sommer og betalte inn et vederlag på åtte millioner kroner til staten for den.I mai i år fikk Gildeskål Fors-kningsstasjon brev fra Fiske-ridirektoratet i Bergen om at selskapet sto i fare for å miste sin konsesjon fordi to andre selskaper, som hadde klaget på tildelingen, ville få deres konsesjonssøknader vurdert på nytt.– Det blir litt lettvint av Fis-keridirektoratet å bare sende oss et brev om at vi står i fare for å miste konsesjonen. Vi har jo tross alt betalt inn åtte mil-lioner kroner til staten og satt konsesjonen i drift. Denne kon-sesjonen handler også om ar-beidsplasser, sier Lorentsen.Videreforedling Fiskeridirektoratet i Nordland tildelte i fjor til sammen 15 kon-sesjoner i Nordland. Gildeskål Forskningsstasjon var ett av selskapene som ble prioritert. Videreforedling var ett av de to tildelingskriteriene. Fiskeridirektoratets region-kontor i Nordland prioriterte kun selskaper som ville vide-

reforedle laksen fra 2009-kon-sesjonen i Nordland.De to selskapene som kla-get regionkontorets vedtak til Fiskeridirektoratet i Bergen og som nå er inne i varmen, Bindalslaks og Kobbvåglaks, har begge planer om å slakte og videreforedle lasken hos Sinkaberg-Hansen i Nord-Trøndelag.– Vår påstand er at saksbe-handlingen til Fiskeridirekto-ratet i Bergen ikke er riktig et-ter forvaltningsloven. Vi mener at regionkontoret i Nordland sitt vedtak må oppretthol-des, Andre regionkontor har samme tolkning som region-kontoret i Nordland. Vi mener at denne tolkningen er riktig: At oppdrett og videreforedling skal skje i samme fylke, sier Lorentsen.Ingen avtaleDaglig leder og medeier i Sinka-berg-Hansen, Finn Sinkaberg, uttalte for noen uker siden at Sinkaberg-Hansen ikke har noen videreforedlingsavtaler med eksterne selskaper. Sin-kaberg-Hansen har kun slak-teavtaler.– Da jeg så det, var jeg sikker på at vi hadde en god sak, sier Lorentsen.Det er ikke første gang mid-

lertidig forføyning er prøvd i forbindelse med konsesjons-runden 2009.  Selskapet Norsk Havbrukssenter klaget på at selskapet ikke fikk de to konse-sjonene selskapet søkte om.Norsk Havbrukssenter mente selskapets avtale med Sinka-berg-Hansen for viderefored-ling av laksen i nabofylket var god nok for å få konsesjonene. I varmen en stundDet mente også Fiskeridirek-toratet i Bergen, i hvert fall en stund. 20. mai fattet imidlertid direktoratet endelig vetdak og opprettholdt regionkontorets vedtak.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24  

TIL RETTEN: Gildeskål Forskningsstasjons sitt anlegg ved Inndyr i Gildeskål kommune. Forskningsstasjonen har nå begjært midleretidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste konsesjonen selskapet ble tildelt i fjor. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: tar tidFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner.60 av disse var knyttet til QQkonkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkontorenes vedtak til Fiskeridirektoratet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Lakseoppdrettselskapet Gildeskål Forsknings-stasjon går til tingretten med begjæring om mid-lertidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste en laksekonsesjon selskapet ble tildelt i fjor.

z konsesjonrot

Kjell Lorentsen

Det blir litt lettvint av Fis- ”keridirektoratet å bare sende oss et brev om at vi står i fare for å miste konsesjonenKjell Lorentsen, styreleder i Gildeskål Forskningsstasjon

HAVBRUK EU: En EU-analyse slår fast at lakseimport fra Norge ikke ødelegger for EUs egen produksjon. Det skriver fiskeriråd Geir Evensen i Norges delegasjon i Brussel i en rapport til UD og Fiskeridepartementet, melder IntraFish.Stortinget tar opp rotet

Fakta: konsesjonsrot

Høyre og Fremskritts-partiet vil ta rotet rundt tildelingen av laksekon-sesjoner 2009 og den påfølgende klagerunden opp i Stortinget til høsten.z konsesjoner

Saksbehandlingen  ”i forbindelse med kon-sesjonsrunden 2009 har vært hårreisende

Fiskeridirektoratet: Ingen avgjøerelse før august

14 

FiskeribladetFiskaren 19. juli

Midlertidig forføyningMidlertidig forføyning er et rettergangsskritt som skal gi saksøkeren midlertidig sik-ring av et krav som går ut på annet enn betaling av penger Den som krever en midlertidig 

forføyning, må sannsynlig-gjøre at han har et krav og en sikringsgrunn. Sikringsgrunn er for det første at saksøktes atferd gjør en midlertidig sik-ring nødvendig fordi forfølg-

ningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort. Sikringsgrunn er videre at en midlertidig ord-ning i et omtvistet rettsforhold er nødvendig for å avverge 

skade eller ulempe eller for å hindre voldsomheter som saksøktes atferd gir grunn til å frykte for. Kilde: Store Norske Leksikon, 2010

Anket 2. juni begjærer Norsk Havbukssenter midlertidig forføyning overfor staten med påstand om at Fiskeridirekto-ratet i Bergen skal pålegges å avstå fra å tildele mer enn 13 av de 15 utlyste konsesjoner i Nordland inntil domstolen har avgjort om Fiskeridirektora-tets vedtak av 20. mai om ikke å tildele selskapet konsesjoner er gyldig.Norsk Havbrukssenter mente at vedtaket er ugyldig fordi det har faktafeil, sakbe-handlingsfeil og fordi det er myndighetsmisbruk i form av usaklig forskjellsbehandling.2. juli ble det imidlertid klart at dommeren i Oslo Tingrett ikke tok begjæringen om midlertidig forføyning til følge. Norsk Havbrukssenter har derfor anket tingrettens avgjørelse til lagmannsretten.Avgjørelse i augustDaglig leder i Norsk Hav-brukssenter, Arnfinn Torgnes, sier at han regner med en avgjørelse i lagmannsretten i løpet av tre uker.Målet til Norsk Havbruks-senter er å få sin konsesjons-søknad vurdert på nytt av Fiskeridirektoratet på lik linje med klagerne Bindalslaks og Kobbvåglaks. Begge disse selskapene skal slakte laksen sin hos Sinkaberg-Hansen i Nord-Trøndelag. Bindalslaks er et heleid datterselsskap av Sinkaberg-Hansen. Søknadskrivingen– Vi synes det er merkelig at ikke vår søknad blir vurdert på nytt. Vi har fisken på sam-me lokalitet som Bindalslaks i Bindalen. Vår fisk slaktes og bearbeides hos Sinkaberg-Hansen på lik linje med fisken til både Bindalslaks og Kobbvåglaks. Dette er også et sentralt spørsmål i begjæringen: Er det forskjells-behandling mellom oss på den ene siden og Bindalslaks og Kobbvåglaks på den andre siden. Torgnes sier at et annet sentralt punkt i begjæringen er om det skal være lov å komme med utdypende infor-masjon til Fiskeridirektoratet etter søknadfristen har gått ut.– Mener du at dette handler mye om å skrive en god søk-nad? – Ja det gjør det, hadde vi skrevet den annerledes, ville vi fått konsesjonen, sier Torgnes.
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Kjell 
Lorentsen

Lisbeth 
Berg-Hansen

Tung sak å behandle
Seksjonssjef Lise Kvinns-
land i Fiskeridirektoratet 
sier at saken har vært svært 
vanskelig å behandle, ikke 
minst grunnet omfattende 
dokumentasjon i sakene. 
Det er en av grunnene til at 
direktoratet har brukt den 
tiden de har gjort. Saken er 
nå ferdigbehandlet, og den 
eneste muligheten for at 
saken kan få en annen slutt er 
enten rettslig eller politisk.

– Det har vært viktig å 
behandle alle sakene korrekt 
og upartisk, uavhengig av 
om selskapet har tilknytning 

til statsråden eller ei.  Vi har 
foretatt en svært nøye og 
gjennomarbeidet vurdering, 
sier hun.

– Hvordan reagerer du på 
kritikken?

– Vi har gjort en svært 
omfattendejobb, og kritikken 
kommer fra personer som 
ikke vet hva vi har gjort. 

Hun påpeker at det i forhold 
til EU-reglene ikke har vært 
noen forutsetning at både be-
arbeiding og oppdrett skulle 
foregå i ett og samme fylke.

– Det har ikke vært avgjø-
rende, understreker hun.

12 mandag 9. august 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av 
unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store 
konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.

Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert 
i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til 
dette, og en av dem er temperaturen.

JOBB: Knut Molaug takker av 
etter 22 år som toppleder i 
AKVA group ASA. Finansdirek-
tør Morten Nærland konstitue-
res konsernsjef i selskapet.– De 
siste to årene har vært meget 
tøffe. Når jeg nå trekker meg 
som leder i selskapet så er 
dette en konsekvens av at jeg 
føler jeg må ta ansvar for at jeg 
har bommet i mine forvent-

ninger til markedsutviklingen 
etter finanskrisen. Dette har 
ført til at vi har feildimensjonert 
organisasjonen og selskapet 
har dermed ikke skapt tilfreds-
stillende økonomiske resultater 
i denne perioden. Dette er mitt 
ansvar og det er med bakgrunn 
i dette at jeg har bedt styret 
om å løses fra min stilling som 
konsernsjef, sier Molaug.

Molaug går av som leder i Akva Group

sykdOm: I sommer er det 
meldt om 11 tilfeller av på-
vist PD i Ryfylkebassenget. 
Mattilsynets regionkontor for 
Rogaland og Agder har gått ut 
med anbefalinger til aktørene i 
oppdrettsnæringen.

I løpet av sommeren har 
Pancreas disease (PD) nær-
mest utviklet seg til en epidemi 
med 11 nye påvisninger i løpet 

av kort tid. sykdommen har i år 
rammrt både stor og liten fisk.

Samlet sett er dette en stor 
utfordring både økonomisk, 
smitte- og dyrevernmessig, 
skriver Mattilsynet i en pres-
semelding.

Mattilsynet anbefaler en 
rekke tiltak for å hindre spred-
ning til nye områder, som de vil 
følge videre opp.

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

OPPdRETT: Samarbeidsfo-
rumet Salmon Aquaculture 
Dialogue har lagt fram et utkast 
til nye, internasjonale standar-
der for ansvarlig og bærekraftig 
lakseoppdrett. Nå ønskes det 
kommentarer til utkastet, og 
de kan skrives inn på nettsida 
til WWF. Tilbakemeldinger må 
være klare innen 3. oktober i år.

Ute til høring
REsulTaT: Veksten fortset-
ter for Aker BioMarine i andre 
kvartal med positiv tall for 
første gang for konsernet. Det 
gode resultatet skyldes sterk 
omsetningsvekst, godt fiskeri 
og stabil produksjon. Sertifise-
ringen fra MSC er en bekreftel-
se på at Aker BioMarine driver 
et bærekraftig fiske.

Sterk salgsvekst

fiskE: Det har vært dårlig 
laksefiske i svært mange av 
landets lakseelver de siste 
åra, men nå er laksefiskerne 
optimistiske.Laksefisket har 
vært godt i Drammenselva i 
år, og nå er også Numedals-
lågen full av bitevillig laks.

aksJER: Analytiker Geir 
Kristiansen i Argo Secu-
rities kommer med flere 
kjøpsanbefalinger. Vi liker 
særlig Cermaq, som er godt 
posisjonert til å vokse i Chile 
i årene fremover. Kursmålet 
på Cermaq er 75 kroner.

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for 
Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Ulikt for klagesak i Møre
Avgjørelsene i klagesakene 
i Nordland ble annerledes 
enn klagesaken i Møre, siden 
sakene var ulike. I Møre og 
Romsdal var det prioritering 
mellom likestilte søkere, 
mens i Nordland var det bedre 
stilte søkere som ble priori-
tert. Det sier seksjonssjef Lise 
Kvinnsland i Fiskeridirekto-
ratet til FiskeribladetFiska-
ren, etter at Bindalslaks AS og 
Kobbvåglags AS fikk medhold 
der Måsøval Fiskeoppdrett 
AS fikk avslag.

– I Møre var det flere som 
oppfylte kriteriene i forskrif-

tene, mens vi i Nordland har 
lagt vekt på at de to selska-
pene som har fått medhold i 
sine klager, hadde et bedre 
opplegg for videreforedling 
enn de som nå har fått avslag.

Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trønde-
lag. Selskapet har én av sine 
oppdrettskonsesjoner i nabo-
fylket Møre og Romsdal. I fjor 
søkte Måsøval Fiskeoppdrett 
om ytterligere én konsesjon 
i Møre og Romsdal i forbin-
delse med tildeleingsrunden 
2009. Selskapet ville ta fisken 
over fylkesgrensen og slakte 

og bearbeide fisken fra Møre 
og Romsdalkonsesjonen i 
Roan kommune i Sør-Trønde-
lag, men fikk avslag på klagen 
hos Fiskeridirektoratet.

HAVBRUK Avtale: Torskeoppdrettsselskapet Codfarmers er inne i en veldig viktig periode. I løpet av en drøy måned må selskapet få på plass en avtale med aksjonærene om å skyte inn mer penger, skriver IntraFish.

Leppefiskboliger 
i laksemerdenBrynjar Berg i selskapet Happy Fish har tatt lep-pefiskens ar-beidsforhold i bekjempelse av lakselus på alvor. Happy Fish har laget «boliger» for leppefisken.– Vi prøver å optimaliserer forholdene til leppefisken slik at den kan «beite» mest mulig lakselus på oppdrettslaksen, sier Brynjar Berg.Det Stavangerbaserte selskapet Happy Fish har utviklet en biologisk avlusu-singsstasjon som skal brukes i bekjempelse av lakslus.Grovt sette er det en 11 me-ter lang prensingspølse med en diametere på 40 centimeter som står loddrett i midten av merden.Inne i preseningspølsen er 20 hyller og det er en rekke hull i pølsen.Berg sier at ideen er at lep-pefisken skal oppholde seg i prenseningspølsen i stedet for å holde seg nær notveggen i merden.– Vi har sett at leppefisken holder seg helt mot notveggen og at laksen går i sirkel cirka to meter fra notveggen. Det betyr at leppefisken svømmer fra notveggen inn til laksen og tilbake hele tiden. Med lep-

pefisken i pølsa skal laksen komme til leppefisken, sier Berg.Berg sier at svømmingen fram og tilbake fra notveg-gen til laksestimen sliter ut leppefisken. Når preseningspølsa står i senteret av merden vil leppe-fisk greie å beite lus på laksen fra hullene i pølsa uten å bruke så mye krefter, mener han.Happy Fish sitt system for biologisk avlusing med lep-pefisk er testet ut hos lak-seselskapet Grieg Seafood i Rogaland.Grieg Seafood har også kjøpt seks avlusingsstasjoner fra Happy Fish.Berg sier at det er for tid-lig å tallfeste hvor mye mer effektivt å legge til rette for leppefisken i merden enn ikke å gjøre det.Han sier videre at det ser ut som det optimale er to avlusingsstasjoner i en stor merd.I dag er lakselus det største problemet for laksenæringen i Norge. Fiskeri- og kystmi-nister Lisbeth Berg-Hansen har sagt at det ikke blir gitt noen videre laksevekst før oppdretterne har fått kontroll med lusesituasjonen.Den klart mest utbredte behandlingsmetoden mot lakselus er med kjemiske midler.

Brynjar Berg

Ingen USA-avgjørelse foreløpigHøst_ Det vil ikke bli tatt noen avgjørelse om norsk laksenæ-ringen skal engasjere seg for å få avviklet den amerikanske straffetollen på norsk fersk hel laks til USA før til høsten. FHLs rådgivende organ, Bransjegrup-pe havbruk, behandlet i forrige uke om FHL skal engasjere seg når amerikanske myndigheter 

skal gjøre en ny vurdering av straffetiltakene i 2011.– Bransjegruppen ville ikke gå inn for det ene eller det andre. En vil vente med å ta en avgjørelse til høsten, sier direk-tør for markedsadgang i FHL, Trond Davidsen. Amerikanske myndigheter vurderer straffe-tollsaken hvert femte år. 

– Ser bort 
fra for-
skriften

Agnar BergBodøI Nordland har to av klagerne i tildelingsrunden 2009 fått konsesjonene de søkte på selv om at de skal slakte fisken i na-bofylket Nord-Trøndelag.Bearbeide i nabofylket– Dette føles som en urimelig forskskjellbehandling, sier Karsten Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett.Måsøval Fiskeoppdrett har base på Frøya i Sør-Trøndelag. Selskapet har imidlertid én av sine oppdrettskonsesjoner i na-bofylket Møre og Romsdal.I fjor søkte Måsøval Fiske-oppdrett om ytterligere én konsesjon i Møre og Romsdal i forbindelse med tildeleings-runden 2009.Selskapet ville imidlertid ta fisken over fylkesgrensen og slakte og bearbeide fisken fra Møre og Romsdalkonsesjonen i Roan kommune i Sør-Trøn-delag.Vil ha alt i eget fylkeI Møre og Romsdal har Fiskeri-direktoratets regionkontor lagt vekt på hva fylkespolitikerne ønsker når det gjelder oppdrett og videreforedling.Fylkespolitikerne hadde hånda på rattet og ga råd om hvilke selskap de ville priori-tere og hva det skulle legges vekt på.19. mai i fjor gjorde Nærings- og miljøutvalget i Møre og Romsdal et viktig vedtak som la føringer på hvordan region-kontoret til Fiskeridirektoratet i Møre og Romsdal skulle velge ut oppdrettsselskap i 2009-run-den.Her er vedtaket:«Møre og Romsdal fylke ønskjer auka foredling og ver-diskaping av oppdretta laks, aure og regnbogeaure i fylket og meiner at det skal leggjast særskilt vekt på dette i tilde-lingsprosessen av nye løyve 

for oppdrett av laks, aure og regnbogeaure i 2009.»Oppdrett og bearbeidingDenne føringen valgte også re-gionkontoret i Møre og Romsdal å følge hvis selskapene ellers var likeverdig kandidater for å få konsesjoner.Dermed ble ikke Måsøval prioritert av regionkontoret. Selskapet klaget til Fiskeidi-rektoratet i Bergen, men fikk ikke medhold.

I tildelingsforskriften for 2009-runden gis det anledning til å ha oppdrett i et fylke og bearbeiding i et annet.I Nordland har to selskaper, Sinkaberg Hansen og Kobbvåg-laks, fått medhold fra Fiske-ridirektoratet i Bergen da de klaget på at regionkontoret i til Fiskeridirektoratet i Nordland ikke «ga» dem konsesjoner.Begge selskapene har konse-sjonene sine i Nordland, men skal slakte og bearbeide fisken i nabofylket Nord-Trøndelag.Tildelingsforskriften– Dette viser at saksbehand-lingen til Fiskeridirktoratet i 2009-runden er helt vilkårlig. I Møre og Romsdal velger re-gionkontoret til Fiskeridirek-toratet å følge næringsplanen 

til fylkeskommunen samtidig som regionkontoret ser bort fra tildelingsforskriften. I Nord-land gjør Fiskeridirektoratet vedtak i tildelingsrunden 2009 der det gis anledning til å ha konsesjonen i Nordland, men slakting og videreforedling i nabofylket, sier Måsøval.Måsøval Fiskeoppdrett opp-fyller kravene ellers for tilde-ling i og med at selskapet er blant de små og at selskapet vil videreforedle laksen som skulle produseres på den nye konsesjonen.Måsøval sier at han er svært oppgitt over Fiskeridirekto-ratets inkonsekvente saksbe-

Fakta: klagerDet ble tildelt 60 lakse- og QQørretkonsesjoner i 2009-runden som var knyttet til konkrete fylker.Fylkeskommunene fikk først QQlov til å prioritere selskaper de mente skulle få kjøpe konsesjo-nene.Fylkeskommunenes lister ble QQimidlertid overprøver av fiskeridi-rektoratets regionkontor.Flere selskaper om ikke kom QQpå listen til regionkontorene klaget til Fiskeridirektoratet i Bergen.I Nordland har to selskaper QQfått medhold. Det betyr at to som er på listen over prioriterte må ut.Også i Hordaland har to kla-QQgere fått medhold,

Lakseselskapet Måsøval Fiskeoppdrett får ikke «2009-konsesjonen» fordi selskapet skal slakte fisken i et annet fylke selv om tildelings-forskriften åpner for det. 

z konsesjoner

Dette føles som en  ”urimelig forskskjellbe-handlingKarsten Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett
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Vi gir lokale ideer globale muligheter

MARIN

Norsk sjømat
Markedsmuligheter

Velkommen til seminar på Rica Nidelven i
Trondheim 19. august fra 10-14. 

På programmet står innlegg fra bedrifter om
erfaringer ved salg av norsk sjømat i forskjellige
markeder, samt orientering fra Innovasjon Norge om
muligheter  og utfordringer i Polen/Øst-Europa og i
Tyrkia.

Les mer og meld deg på her:
www.innovasjonnorge.no/nor-fishing

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  mandag 9. august 2010

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingen
FHL er 
svært 
kritisk til 
hele denne 
konsesjons-
runden, 
og mener 
at man må 
ta lærdom 
av feilene 
og ikke gjøre det på denne 

måten igjen. – En prosess 
med flere aktører, det vil si 
der Fiskeridirektoratet og 
fylkeskommunene deltar, så 
vil det lett bli konflikter. Her 
er det også foretatt subjektive 
vurderinger som har skapt 
ytterligere problemer, sier 
Geir Ove Ystmark, direk-
tør for næringsutvikling, i 
Fiskeri- og havbruksnærin-

gens landsforening. – Vi har 
hele tiden vært kritisk til 
fylkeskommunen sin rolle, og 
påpekt at veksten må skje på 
en mest mulig objektiv måte, 
sier han videre og skisserer 
følgende forslag:
Q Øke MTB - og dermed gi 
mulighet for alle.
Q Innføre gjennomsnittlig 
MTB som også gjør hverda-

gen enklere for de mindre.
QQTildeling via objektive 
kriterier som loddetrekning, 
auksjon eller tilsvarende.

– Problemet er at det lett 
går politikk i utvekslingen 
når vi har skjønnsmesige 
vurderinger. 

Og når det samtidig blir 
ulikt fra fylke til fylke så får 
vi en langt mindre enhetlig 

forvatning enn ønskelig. Vi 
ønsker mer forutsigbarhet, 
sier han.

FHL har ikke tatt stilling til 
om Nordland bør tilføres flere 
konsesjoner, for på den måten 
få slutt på bråket.

– Det må vi diskutere 
internt først, men det vil lett 
få konsekvenser for resten av 
landet også.

Geir Ove 
Ystmark
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-
menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 
30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.

Øystein Hage
Bergen

– Dette kan 
fort utarte seg 
til en komplett 
politisk skan-
dale, sier Ha-
rald T. Nesvik 
(Frp), når han 
får høre om 
vedtaket.  Nes-
vik rister på 
hodet over saksbehandlingen 
i denne saken.

Bråket rundt tildelingene av 
oppdrettskonsesjonene i Nord-
land tar ingen slutt, og fredag 
kom det endelige vedtaket til  
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Der er det 
klart at det 
er de to sel-
skapene med 
t i l k ny t n i n g 
til Sinkaberg-
Hansen, altså 
selskapet stats-
råd Lisbeth 
Berg-Hansen 
er medeier i, som vinner kam-
pen om konsesjonene. Men tro-
lig er ikke siste ord sagt ennå.

Utrolig skuffet
– Vi er utrolig 
skuffet. Dette 
er urettferdig, 
og vi synes 
vi innehar de 
kravene som 
skal til for å få 
konsesjon, sier 
Kjell Lorent-
sen, styreleder 
i Gildeskål Forskningsstasjon 
til FiskeribladetFiskaren.

Vedtaket er så ferskt at han 
ennå ikke har satt seg inn i kon-
sekvensene av nei-et, men han 
og resten av ledelsen i selskapet 
vil nå vurdere nøye hva de vil 

gjøre videre i saken. – Kan det 
være aktuelt å gå til retten for 
å få konsesjon?

– Det kan jeg ikke svare på 
nå. Først må vi vurdere situa-
sjonen, og se hvilke konsekven-
ser det får. Vi håper også det er 
mulig å finne en løsning.

– Hvilken løsning ser du for 
deg?

– Det må være at alle får kon-
sesjon, sier han. Lorentsen er 
svært oppgitt over hele saks-
behandlingen i denne saken, og 
føler at direktorat og departe-
menet har endret kjørereglene 
underveis. 

– I utgangspunktet fikk vi vite 
at både oppdrett og bearbei-
ding skulle skje i ett og samme 
fylke. Så får vi plutselig under-
veis i prosessen melding om 
at bearbeiding også kan skje 
i andre fylker. Dette vitner om 
en svært uryddig prosess, sier 
han videre.

Får konsekvenser
– Vil dette vedtaket får konse-
kvenser for dere?

– Ja, det er helt klart. Vi må 
selvsagt måtte se på beman-
ningen vår, men det er altfor 
tidlig å si hva resulatet blir.

– Hvordan reagerer du på 
at det er Sinkaberg-Hansen, 
statsrådens selskap, som går 
seirende ut av denne saken?

– Til det vil jeg si at jeg synes 
Finn Sinkaberg har gjort en 
upåklagelig jobb, og jeg har full 
tiltro at alt er gått riktig for seg. 
Jeg vil ikke beskylde ham for 
noe, sier han videre. 

Juridisk hjelp
Roger Mosseng i Lofoten Sjø-
produkter sier til FBFI at han 
nå vil søke juridisk hjelp for 
å se hvordan de kan ta saken 
videre.

– Jeg er utrolig skuffet. Dette 
er et overgrep og voldtekt av 
næringslivet.  Avslaget kom-
mer som et sjokk på oss, og det 
virker som om vi er et tilfeldig 
offer. Mosseng er kritisk til 
saksbehandlingen, og mener 
myndighetene tar fra dem en 
rettighet til å produsere 1000 
tonn hvert år, med en verdi på 
40 millioner kroner.  Konse-
kvensen blir store for dem. 

– At de kommer ett år etter og 
endrer et vedtak er uholdbart. 
Saksbehandlingen tåler ikke 
dagens lys, sier han.

Politisk skandale
Frp-politiker og medlem av 
Næringskomiteen, Harald T. 

Nesvik mener denne saken fort 
kan utvikle seg til en politisk 
skandale, hvis ikke Nærings-
minister Trond Giske griper 
inn og ordner opp.

– Jeg har full tiltro til Lisbeth 
Berg-Hansens rolle i denne sa-
ken, men dersom vi ikke får 
en skikkelig klargjøring og en 
fornuftig løsning tror jeg det vil 
bli svært mange som kommer 
til å sette spørsmål til håndte-
ringen. 

Uholdbart
– Det er rett og slett en uhold-
bar saksbehandling av Fiske-
ridirektoratet, og jeg vil nå be 
om en skriftlig klargjøring fra 
Trond Giske i saken. Jeg vil 
heretter rette alle mine spørs-
mål til ham, og ikke lenger 
Fiskeri- og kystdepartementet, 
sier han.

– Hva bør i så fall bli løsnin-
gen?

– Det eneste riktige i denne 
saken er å gi alle konsesjon, 
fastslår han.

oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

Berg-Hansens 
selskap gjorde 
reint bord

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for 
Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Sinkaberg-Hansen går 
ut som den store vinne-
ren i konsesjonssstriden 
i Nordland. Det er klart 
etter at Kobbvåglaks og 
Bindalslaks får konse-
sjon, mens Lofoten 
Sjøprodukter og Gilde-
skål forskningsstasjon 
mister sine.

z Konsesjoner

Harald T. 
Nesvik

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett 
politisk skandale. 
Harald T. Nesvik

HAVBRUK Strukturerer: Den færøyske oppdrettsnæringen har strukturert og gått 
fra rundt 60 selskaper til fem. Oppdrettsselskapet Viking Seafood har nylig 
inngått tett samarbeid med de to andre mindre selskapene på Færøyene

Mer rot til retten

Agnar Berg
Alta

Gildeskål Fors-
kningsstasjon 
i Nordland har 
begjært såkalt 
m i d l e r t i d i g 
f o r f ø y n i n g 
fordi selskapet 
ligger an til å 
miste konse-
sjonen selska-
pet ble tildelt for ett år siden 
i forbindelse med konsesjons-
runden 2009.

Oslo Tingrett
– Om én uke får vi vite om Oslo 
Tingrett vil ta stilling til vår 
begjæring. Hvis retten sier ja 
til det, vil det bli et rettsmøte 

18. august, sier styreleder i Gil-
deskål Forskningsstasjon, Kjell 
Lorentsen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
fikk tildelt én laksekonsesjon 
i fjor sommer og betalte inn 
et vederlag på åtte millioner 
kroner til staten for den.

I mai i år fikk Gildeskål Fors-
kningsstasjon brev fra Fiske-
ridirektoratet i Bergen om at 
selskapet sto i fare for å miste 
sin konsesjon fordi to andre 
selskaper, som hadde klaget 
på tildelingen, ville få deres 
konsesjonssøknader vurdert 
på nytt.

– Det blir litt lettvint av Fis-
keridirektoratet å bare sende 
oss et brev om at vi står i fare 
for å miste konsesjonen. Vi har 
jo tross alt betalt inn åtte mil-
lioner kroner til staten og satt 
konsesjonen i drift. Denne kon-
sesjonen handler også om ar-
beidsplasser, sier Lorentsen.

Videreforedling 
Fiskeridirektoratet i Nordland 
tildelte i fjor til sammen 15 kon-
sesjoner i Nordland. Gildeskål 
Forskningsstasjon var ett av 
selskapene som ble prioritert. 
Videreforedling var ett av de to 
tildelingskriteriene. 

Fiskeridirektoratets region-
kontor i Nordland prioriterte 
kun selskaper som ville vide-

reforedle laksen fra 2009-kon-
sesjonen i Nordland.

De to selskapene som kla-
get regionkontorets vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
og som nå er inne i varmen, 
Bindalslaks og Kobbvåglaks, 
har begge planer om å slakte 
og videreforedle lasken hos 
Sinkaberg-Hansen i Nord-
Trøndelag.

– Vår påstand er at saksbe-
handlingen til Fiskeridirekto-
ratet i Bergen ikke er riktig et-
ter forvaltningsloven. Vi mener 
at regionkontoret i Nordland 
sitt vedtak må oppretthol-
des, Andre regionkontor har 
samme tolkning som region-
kontoret i Nordland. Vi mener 
at denne tolkningen er riktig: 
At oppdrett og videreforedling 
skal skje i samme fylke, sier 
Lorentsen.

Ingen avtale
Daglig leder og medeier i Sinka-
berg-Hansen, Finn Sinkaberg, 
uttalte for noen uker siden at 
Sinkaberg-Hansen ikke har 
noen videreforedlingsavtaler 
med eksterne selskaper. Sin-
kaberg-Hansen har kun slak-
teavtaler.

– Da jeg så det, var jeg sikker 
på at vi hadde en god sak, sier 
Lorentsen.

Det er ikke første gang mid-

lertidig forføyning er prøvd i 
forbindelse med konsesjons-
runden 2009.  Selskapet Norsk 
Havbrukssenter klaget på at 
selskapet ikke fikk de to konse-
sjonene selskapet søkte om.

Norsk Havbrukssenter mente 
selskapets avtale med Sinka-
berg-Hansen for viderefored-
ling av laksen i nabofylket var 
god nok for å få konsesjonene. 

I varmen en stund
Det mente også Fiskeridirek-
toratet i Bergen, i hvert fall en 
stund. 20. mai fattet imidlertid 
direktoratet endelig vetdak og 
opprettholdt regionkontorets 
vedtak.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24  

TIL RETTEN: Gildeskål Forskningsstasjons sitt anlegg ved Inndyr i Gildeskål kommune. Forskningsstasjonen har nå begjært 
midleretidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste konsesjonen selskapet ble tildelt i fjor. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: tar tid
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner.

60 av disse var knyttet til QQ

konkrete fylker. Flere selskaper 
som ikke ble prioritert klaget 
regionkontorenes vedtak til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Lakseoppdrettselskapet 
Gildeskål Forsknings-
stasjon går til tingretten 
med begjæring om mid-
lertidig forføyning fordi 
selskapet ligger an til å 
miste en laksekonsesjon 
selskapet ble tildelt i fjor.

z konsesjonrot

Kjell 
Lorentsen

Det blir litt lettvint av Fis- ”keridirektoratet å bare sende 
oss et brev om at vi står i fare 
for å miste konsesjonen
Kjell Lorentsen, styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon

HAVBRUK EU: En EU-analyse slår fast at lakseimport fra Norge ikke ødelegger for EUs egen produksjon. Det skriver fiskeriråd Geir Evensen i Norges delegasjon i Brussel i en rapport til UD og Fiskeridepartementet, melder IntraFish.

Stortinget tar opp rotet

Agnar BergBodø– Saksbehand-lingen i forbin-delse med kon-sesjonsrunden 2009 har vært hårreisende. Det har gått ett år siden tildelingen av konsesjonene og fremdeles er det ikke kon-kludert når det gjelde noen lakseselskaper. Derfor vil jeg kreve en full gjennomgang av konsesjonsrunden 2009 og klagebehandlingen fra fis-keri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen etter ferien, sier første nestleder i Stortingets næringskomité og Høyres næ-ringspolitiske talsmann, Svein Flåtten,Dårlig regelverk Flåtten sier at både regelverket, tildelingsforskriften for konse-sjonsrunden 2009, og saksbe-handlingen har vært dårlig.Derfor vil han ha saken belyst i Stortinget.Fylkeskommunene kom i fjor vår med råd om hvilke selskaper Fiskeridirektoratet burde prioritere i konsesjons-runden.Fiskeridirektoratets region-kontorer valgte ut selskapene som skulle få konsesjonene mot et vederlag til staten.I fjor sommer tildelte region-kontorene konesjonene.Flere av selskapene som ikke kom på regionkontorenes liste klaget vedtakene inn til Fiske-ridirektoratet i Bergen.Friske konsesjonerTo selskaper i Hordaland og to i Nordland, som klaget, får nå sine søknader vurdert på nytt av Fiskeridirektoratet i Bergen.

Hvis disse s e l s k a p e n e skulle få kon-sesjonene de har søkt om, vil to av dem som i fjor som-mer fikk tildelt konsesjoner, miste sine.– Jeg vil understreke at jeg synes det er helt greit at opp-drettsselskapene klager på de vedtakene regionkontorene har gjort. Men nå er det så mye rot med denne saken, samt lang saksbehandlingstid, at jeg ser det som eneste mulighet for ro i saken er å tildele friske konsesjoner. Konsesjonene må tildeles til de fire selskapene i Hordaland og Nordland som nå ser ut til å miste sine konsesjo-ner i forbindelse med klagebe-handlingen, sier Flåtten.Merkelig regelverkAndre nestleder i Stortingets næringskomité, Harald Nesvik (FrP), mener at det er vannvittig at ikke Fiskeridirektoratet er ferdig med å behandle klage-

sakene. – Det er beslutnings-vegring, sier han.– Jeg vil om en full gjen-nomgang av konsesjonsrunden 2009 i Stortinget. Her er det veldig mye som må på bordet. Oppdrettsselskapene blir utsatt for et meget merkelig regelverk og en tolkning av dette regel-verket. Saksbehandlingstiden er også alt for lang. Det skulle ikke være lov på bruke mer en tre måneder på klagebehand-lingen, sier Nesvik.ArbeidsgiveravgiftDe to hovedkriteriene i tilde-lingsforskriften er at små opp-drettsselskaper skulle priorite-

res. Det vil si selskap med inntil 19 konsesjoner.Det andre kriteriet er at sø-kere som legger til rette for økt bearbeiding av fisken «...med sikte på økonomisk integrasjon i kystdistrikta i Noreg.» som det står i tildelingsforskriften.Med kystdistrikta mener Fiskeri- og kystdepartementet kommuner som har ordningen med differensiert arbeidsgiver-avgift.Det har fått konseskvenser for to selskaper i Hordaland som fikk tildelt konsejoner i fjor sommer.Gjør det vanskeligDe to ligger nå an til å miste sine konsesjoner fordi de har planer om å videreforedle i kommu-nene Sund og Øygarden. Ingen av disse kommunene tilhører per definisjon «kystdistrikta».– Dette er et eksempel på en tøvete særrregel i tildelings-forskriften. Hvorfor skal det være lov å bearbeide laks i en «kystdistriktskommune», mens en ikke kan gjøre det i nabokommunen. Dette er en 

regel som er laget for å gjøre det vanskelig for oppdretterne. Hva har egentlig differensiert arbeidsgiveravgift med lak-sekonsesjoner å gjøre, spør Nesvik.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

KONSESJONSBRÅK TIL STORTINGET: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen må i Stortinget til høsten svare på spørs-mål om tildeling av laksekonsesjoner i 2009 og den påfølgende klagerunden.  ARKIVFOTO: DN

Fakta: konsesjonsrotFiskeridirektoratetet i Bergen QQsier at klagebehandlingen for konsesjonsrunden 2009 ikke vil være ferdig før i august.Det blir i så fall over ett år etter QQat lakseoppdrettselskapene fikk tildelt sine konsesjoner og betale inn vederlaget på åtte milioner kroner til staten.Fylkeskommunen kom i fjor QQvår med råd om hvilke selskaper som skulle prioriteres. Fiskeridi-rektoratets regionkontor valgte ut selskapene.Flere selskaper som ikke ble QQvalgt ut, klaget sine saker inn til Fiskeridirektoratet i Bergen.

Høyre og Fremskritts-partiet vil ta rotet rundt tildelingen av laksekon-sesjoner 2009 og den påfølgende klagerunden opp i Stortinget til høsten.

z konsesjoner

Svein Flåtten

Saksbehandlingen  ”i forbindelse med kon-sesjonsrunden 2009 har vært hårreisendeSvein Flåtten, første nestleder i Stortingets næringskomité og høyres næringspolitiske talsmannHarald T. Nesvik

Fiskeridirektoratet: Ingen avgjøerelse før augustDet blir trolig ingen av-gjørelse i klagesakene for konsesjonsrunden 2009 før i august,– Saksbehandlingen er preget av ferieavvikling i Fiskeridirektoratet. Vi er kommet lengst med klage-sakene i Nordland og de vil 

være ferdig behandlet i løpet av august, sier Anne Osland i forvaltningsseksjonen i Fiskeridirektoratet.– Betyr det at det kan gå enda lenger tid før de to sakene i Hordaland er ferdig?– Det eneste jeg kan si er at vi har kommet lengre med sa-

kene i Nordland, sier Osland.I Nordland blir søkna-dene til lakseselskapene Bindalslaks og Kobbvåglaks behandlet på nytt. De to sel-skapene klaget på at de ikke fikk konsesjoner i 2009-run-den.Lofoten Sjøprodukter og 

Gildeskål Forskningsstasjon har fått brev fra Fiskeridi-rektoratet at de står i fare for å miste konsesjonene de ble tildet i fjor sommer.Får Bindalslaks og Kobb-våglaks tildet konsesjoner, vil Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon 

miste sine konsesjoner.I Hordaland blir søknadene til klagerne Lingalaks og Melaks behandlet på nytt. I Hordaland står Telavåg Fis-keoppdrett og Hennco Laks, som ble tildet konsesjoner i fjor sommer, i fare for å miste sine konsesjoner.
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Midlertidig forføyning
Midlertidig forføyning er et 
rettergangsskritt som skal gi 
saksøkeren midlertidig sik-
ring av et krav som går ut på 
annet enn betaling av penger 
Den som krever en midlertidig 

forføyning, må sannsynlig-
gjøre at han har et krav og en 
sikringsgrunn. Sikringsgrunn 
er for det første at saksøktes 
atferd gjør en midlertidig sik-
ring nødvendig fordi forfølg-

ningen eller gjennomføringen 
av kravet ellers vil bli vesentlig 
vanskeliggjort. Sikringsgrunn 
er videre at en midlertidig ord-
ning i et omtvistet rettsforhold 
er nødvendig for å avverge 

skade eller ulempe eller for 
å hindre voldsomheter som 
saksøktes atferd gir grunn til 
å frykte for. 
Kilde: Store Norske Leksikon, 
2010

Anket 
2. juni begjærer Norsk 
Havbukssenter midlertidig 
forføyning overfor staten med 
påstand om at Fiskeridirekto-
ratet i Bergen skal pålegges å 
avstå fra å tildele mer enn 13 
av de 15 utlyste konsesjoner i 
Nordland inntil domstolen har 
avgjort om Fiskeridirektora-
tets vedtak av 20. mai om ikke 
å tildele selskapet konsesjoner 
er gyldig.

Norsk Havbrukssenter 
mente at vedtaket er ugyldig 
fordi det har faktafeil, sakbe-
handlingsfeil og fordi det er 
myndighetsmisbruk i form av 
usaklig forskjellsbehandling.

2. juli ble det imidlertid 
klart at dommeren i Oslo 
Tingrett ikke tok begjæringen 
om midlertidig forføyning til 
følge. Norsk Havbrukssenter 
har derfor anket tingrettens 
avgjørelse til lagmannsretten.

Avgjørelse i august
Daglig leder i Norsk Hav-
brukssenter, Arnfinn Torgnes, 
sier at han regner med en 
avgjørelse i lagmannsretten i 
løpet av tre uker.

Målet til Norsk Havbruks-
senter er å få sin konsesjons-
søknad vurdert på nytt av 
Fiskeridirektoratet på lik linje 
med klagerne Bindalslaks 
og Kobbvåglaks. Begge disse 
selskapene skal slakte laksen 
sin hos Sinkaberg-Hansen i 
Nord-Trøndelag. Bindalslaks 
er et heleid datterselsskap av 
Sinkaberg-Hansen. 

Søknadskrivingen
– Vi synes det er merkelig at 
ikke vår søknad blir vurdert 
på nytt. Vi har fisken på sam-
me lokalitet som Bindalslaks 
i Bindalen. Vår fisk slaktes og 
bearbeides hos Sinkaberg-
Hansen på lik linje med 
fisken til både Bindalslaks 
og Kobbvåglaks. Dette er 
også et sentralt spørsmål i 
begjæringen: Er det forskjells-
behandling mellom oss på 
den ene siden og Bindalslaks 
og Kobbvåglaks på den andre 
siden. Torgnes sier at et annet 
sentralt punkt i begjæringen 
er om det skal være lov å 
komme med utdypende infor-
masjon til Fiskeridirektoratet 
etter søknadfristen har gått ut.

– Mener du at dette handler 
mye om å skrive en god søk-
nad? – Ja det gjør det, hadde 
vi skrevet den annerledes, 
ville vi fått konsesjonen, sier 
Torgnes.
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Kjell 
Lorentsen

Lisbeth 
Berg-Hansen

Tung sak å behandle
Seksjonssjef Lise Kvinns-
land i Fiskeridirektoratet 
sier at saken har vært svært 
vanskelig å behandle, ikke 
minst grunnet omfattende 
dokumentasjon i sakene. 
Det er en av grunnene til at 
direktoratet har brukt den 
tiden de har gjort. Saken er 
nå ferdigbehandlet, og den 
eneste muligheten for at 
saken kan få en annen slutt er 
enten rettslig eller politisk.

– Det har vært viktig å 
behandle alle sakene korrekt 
og upartisk, uavhengig av 
om selskapet har tilknytning 

til statsråden eller ei.  Vi har 
foretatt en svært nøye og 
gjennomarbeidet vurdering, 
sier hun.

– Hvordan reagerer du på 
kritikken?

– Vi har gjort en svært 
omfattendejobb, og kritikken 
kommer fra personer som 
ikke vet hva vi har gjort. 

Hun påpeker at det i forhold 
til EU-reglene ikke har vært 
noen forutsetning at både be-
arbeiding og oppdrett skulle 
foregå i ett og samme fylke.

– Det har ikke vært avgjø-
rende, understreker hun.
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Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av 
unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store 
konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.

Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert 
i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til 
dette, og en av dem er temperaturen.

JOBB: Knut Molaug takker av 
etter 22 år som toppleder i 
AKVA group ASA. Finansdirek-
tør Morten Nærland konstitue-
res konsernsjef i selskapet.– De 
siste to årene har vært meget 
tøffe. Når jeg nå trekker meg 
som leder i selskapet så er 
dette en konsekvens av at jeg 
føler jeg må ta ansvar for at jeg 
har bommet i mine forvent-

ninger til markedsutviklingen 
etter finanskrisen. Dette har 
ført til at vi har feildimensjonert 
organisasjonen og selskapet 
har dermed ikke skapt tilfreds-
stillende økonomiske resultater 
i denne perioden. Dette er mitt 
ansvar og det er med bakgrunn 
i dette at jeg har bedt styret 
om å løses fra min stilling som 
konsernsjef, sier Molaug.

Molaug går av som leder i Akva Group

sykdOm: I sommer er det 
meldt om 11 tilfeller av på-
vist PD i Ryfylkebassenget. 
Mattilsynets regionkontor for 
Rogaland og Agder har gått ut 
med anbefalinger til aktørene i 
oppdrettsnæringen.

I løpet av sommeren har 
Pancreas disease (PD) nær-
mest utviklet seg til en epidemi 
med 11 nye påvisninger i løpet 

av kort tid. sykdommen har i år 
rammrt både stor og liten fisk.

Samlet sett er dette en stor 
utfordring både økonomisk, 
smitte- og dyrevernmessig, 
skriver Mattilsynet i en pres-
semelding.

Mattilsynet anbefaler en 
rekke tiltak for å hindre spred-
ning til nye områder, som de vil 
følge videre opp.

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

OPPdRETT: Samarbeidsfo-
rumet Salmon Aquaculture 
Dialogue har lagt fram et utkast 
til nye, internasjonale standar-
der for ansvarlig og bærekraftig 
lakseoppdrett. Nå ønskes det 
kommentarer til utkastet, og 
de kan skrives inn på nettsida 
til WWF. Tilbakemeldinger må 
være klare innen 3. oktober i år.

Ute til høring
REsulTaT: Veksten fortset-
ter for Aker BioMarine i andre 
kvartal med positiv tall for 
første gang for konsernet. Det 
gode resultatet skyldes sterk 
omsetningsvekst, godt fiskeri 
og stabil produksjon. Sertifise-
ringen fra MSC er en bekreftel-
se på at Aker BioMarine driver 
et bærekraftig fiske.

Sterk salgsvekst

fiskE: Det har vært dårlig 
laksefiske i svært mange av 
landets lakseelver de siste 
åra, men nå er laksefiskerne 
optimistiske.Laksefisket har 
vært godt i Drammenselva i 
år, og nå er også Numedals-
lågen full av bitevillig laks.

aksJER: Analytiker Geir 
Kristiansen i Argo Secu-
rities kommer med flere 
kjøpsanbefalinger. Vi liker 
særlig Cermaq, som er godt 
posisjonert til å vokse i Chile 
i årene fremover. Kursmålet 
på Cermaq er 75 kroner.

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for 
Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Ulikt for klagesak i Møre
Avgjørelsene i klagesakene 
i Nordland ble annerledes 
enn klagesaken i Møre, siden 
sakene var ulike. I Møre og 
Romsdal var det prioritering 
mellom likestilte søkere, 
mens i Nordland var det bedre 
stilte søkere som ble priori-
tert. Det sier seksjonssjef Lise 
Kvinnsland i Fiskeridirekto-
ratet til FiskeribladetFiska-
ren, etter at Bindalslaks AS og 
Kobbvåglags AS fikk medhold 
der Måsøval Fiskeoppdrett 
AS fikk avslag.

– I Møre var det flere som 
oppfylte kriteriene i forskrif-

tene, mens vi i Nordland har 
lagt vekt på at de to selska-
pene som har fått medhold i 
sine klager, hadde et bedre 
opplegg for videreforedling 
enn de som nå har fått avslag.

Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trønde-
lag. Selskapet har én av sine 
oppdrettskonsesjoner i nabo-
fylket Møre og Romsdal. I fjor 
søkte Måsøval Fiskeoppdrett 
om ytterligere én konsesjon 
i Møre og Romsdal i forbin-
delse med tildeleingsrunden 
2009. Selskapet ville ta fisken 
over fylkesgrensen og slakte 

og bearbeide fisken fra Møre 
og Romsdalkonsesjonen i 
Roan kommune i Sør-Trønde-
lag, men fikk avslag på klagen 
hos Fiskeridirektoratet.

HAVBRUK Avtale: Torskeoppdrettsselskapet Codfarmers er inne i en veldig viktig 
periode. I løpet av en drøy måned må selskapet få på plass en avtale med 
aksjonærene om å skyte inn mer penger, skriver IntraFish.

Leppefiskboliger 
i laksemerden
Brynjar Berg 
i selskapet 
Happy Fish 
har tatt lep-
pefiskens ar-
beidsforhold i 
bekjempelse 
av lakselus på 
alvor. Happy 
Fish har laget 
«boliger» for leppefisken.

– Vi prøver å optimaliserer 
forholdene til leppefisken slik 
at den kan «beite» mest mulig 
lakselus på oppdrettslaksen, 
sier Brynjar Berg.

Det Stavangerbaserte 
selskapet Happy Fish har 
utviklet en biologisk avlusu-
singsstasjon som skal brukes 
i bekjempelse av lakslus.

Grovt sette er det en 11 me-
ter lang prensingspølse med 
en diametere på 40 centimeter 
som står loddrett i midten av 
merden.

Inne i preseningspølsen er 
20 hyller og det er en rekke 
hull i pølsen.

Berg sier at ideen er at lep-
pefisken skal oppholde seg i 
prenseningspølsen i stedet for 
å holde seg nær notveggen i 
merden.

– Vi har sett at leppefisken 
holder seg helt mot notveggen 
og at laksen går i sirkel cirka 
to meter fra notveggen. Det 
betyr at leppefisken svømmer 
fra notveggen inn til laksen 
og tilbake hele tiden. Med lep-

pefisken i pølsa skal laksen 
komme til leppefisken, sier 
Berg.

Berg sier at svømmingen 
fram og tilbake fra notveg-
gen til laksestimen sliter ut 
leppefisken. 

Når preseningspølsa står i 
senteret av merden vil leppe-
fisk greie å beite lus på laksen 
fra hullene i pølsa uten å bruke 
så mye krefter, mener han.

Happy Fish sitt system for 
biologisk avlusing med lep-
pefisk er testet ut hos lak-
seselskapet Grieg Seafood i 
Rogaland.

Grieg Seafood har også 
kjøpt seks avlusingsstasjoner 
fra Happy Fish.

Berg sier at det er for tid-
lig å tallfeste hvor mye mer 
effektivt å legge til rette for 
leppefisken i merden enn ikke 
å gjøre det.

Han sier videre at det ser 
ut som det optimale er to 
avlusingsstasjoner i en stor 
merd.

I dag er lakselus det største 
problemet for laksenæringen 
i Norge. Fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen 
har sagt at det ikke blir gitt 
noen videre laksevekst før 
oppdretterne har fått kontroll 
med lusesituasjonen.

Den klart mest utbredte 
behandlingsmetoden mot 
lakselus er med kjemiske 
midler.

Brynjar 
Berg

Ingen USA-avgjørelse foreløpig
Høst_ Det vil ikke bli tatt noen 
avgjørelse om norsk laksenæ-
ringen skal engasjere seg for 
å få avviklet den amerikanske 
straffetollen på norsk fersk hel 
laks til USA før til høsten. FHLs 
rådgivende organ, Bransjegrup-
pe havbruk, behandlet i forrige 
uke om FHL skal engasjere seg 
når amerikanske myndigheter 

skal gjøre en ny vurdering av 
straffetiltakene i 2011.

– Bransjegruppen ville ikke 
gå inn for det ene eller det 
andre. En vil vente med å ta en 
avgjørelse til høsten, sier direk-
tør for markedsadgang i FHL, 
Trond Davidsen. Amerikanske 
myndigheter vurderer straffe-
tollsaken hvert femte år. 

– Ser bort 
fra for-
skriften

Agnar Berg
Bodø

I Nordland har to av klagerne 
i tildelingsrunden 2009 fått 
konsesjonene de søkte på selv 
om at de skal slakte fisken i na-
bofylket Nord-Trøndelag.

Bearbeide i nabofylket
– Dette føles som en urimelig 
forskskjellbehandling, sier 
Karsten Måsøval i Måsøval 
Fiskeoppdrett.

Måsøval Fiskeoppdrett har 
base på Frøya i Sør-Trøndelag. 
Selskapet har imidlertid én av 
sine oppdrettskonsesjoner i na-
bofylket Møre og Romsdal.

I fjor søkte Måsøval Fiske-
oppdrett om ytterligere én 
konsesjon i Møre og Romsdal 
i forbindelse med tildeleings-
runden 2009.

Selskapet ville imidlertid ta 
fisken over fylkesgrensen og 
slakte og bearbeide fisken fra 
Møre og Romsdalkonsesjonen 
i Roan kommune i Sør-Trøn-
delag.

Vil ha alt i eget fylke
I Møre og Romsdal har Fiskeri-
direktoratets regionkontor lagt 
vekt på hva fylkespolitikerne 
ønsker når det gjelder oppdrett 
og videreforedling.

Fylkespolitikerne hadde 
hånda på rattet og ga råd om 
hvilke selskap de ville priori-
tere og hva det skulle legges 
vekt på.

19. mai i fjor gjorde Nærings- 
og miljøutvalget i Møre og 
Romsdal et viktig vedtak som 
la føringer på hvordan region-
kontoret til Fiskeridirektoratet 
i Møre og Romsdal skulle velge 
ut oppdrettsselskap i 2009-run-
den.

Her er vedtaket:
«Møre og Romsdal fylke 

ønskjer auka foredling og ver-
diskaping av oppdretta laks, 
aure og regnbogeaure i fylket 
og meiner at det skal leggjast 
særskilt vekt på dette i tilde-
lingsprosessen av nye løyve 

for oppdrett av laks, aure og 
regnbogeaure i 2009.»

Oppdrett og bearbeiding
Denne føringen valgte også re-
gionkontoret i Møre og Romsdal 
å følge hvis selskapene ellers 
var likeverdig kandidater for 
å få konsesjoner.

Dermed ble ikke Måsøval 
prioritert av regionkontoret. 
Selskapet klaget til Fiskeidi-
rektoratet i Bergen, men fikk 
ikke medhold.

I tildelingsforskriften for 
2009-runden gis det anledning 
til å ha oppdrett i et fylke og 
bearbeiding i et annet.

I Nordland har to selskaper, 
Sinkaberg Hansen og Kobbvåg-
laks, fått medhold fra Fiske-
ridirektoratet i Bergen da de 
klaget på at regionkontoret i til 
Fiskeridirektoratet i Nordland 
ikke «ga» dem konsesjoner.

Begge selskapene har konse-
sjonene sine i Nordland, men 
skal slakte og bearbeide fisken i 
nabofylket Nord-Trøndelag.

Tildelingsforskriften
– Dette viser at saksbehand-
lingen til Fiskeridirktoratet i 
2009-runden er helt vilkårlig. 
I Møre og Romsdal velger re-
gionkontoret til Fiskeridirek-
toratet å følge næringsplanen 

til fylkeskommunen samtidig 
som regionkontoret ser bort 
fra tildelingsforskriften. I Nord-
land gjør Fiskeridirektoratet 
vedtak i tildelingsrunden 2009 
der det gis anledning til å ha 
konsesjonen i Nordland, men 
slakting og videreforedling i 
nabofylket, sier Måsøval.

Måsøval Fiskeoppdrett opp-
fyller kravene ellers for tilde-
ling i og med at selskapet er 
blant de små og at selskapet 
vil videreforedle laksen som 
skulle produseres på den nye 
konsesjonen.

Måsøval sier at han er svært 
oppgitt over Fiskeridirekto-
ratets inkonsekvente saksbe-

Fakta: klager
Det ble tildelt 60 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner i 2009-runden 
som var knyttet til konkrete 
fylker.

Fylkeskommunene fikk først QQ

lov til å prioritere selskaper de 
mente skulle få kjøpe konsesjo-
nene.

Fylkeskommunenes lister ble QQ

imidlertid overprøver av fiskeridi-
rektoratets regionkontor.

Flere selskaper om ikke kom QQ

på listen til regionkontorene 
klaget til Fiskeridirektoratet i 
Bergen.

I Nordland har to selskaper QQ

fått medhold. Det betyr at to 
som er på listen over prioriterte 
må ut.

Også i Hordaland har to kla-QQ

gere fått medhold,

Lakseselskapet Måsøval 
Fiskeoppdrett får ikke 
«2009-konsesjonen» 
fordi selskapet skal 
slakte fisken i et annet 
fylke selv om tildelings-
forskriften åpner for det. 

z konsesjoner

Dette føles som en  ”urimelig forskskjellbe-
handling
Karsten Måsøval i Måsøval 
Fiskeoppdrett

Norsk Fisketransport AS
7970 Kolvereid • 908 78 071

www.norskfisketransport.no

Noe ledig brønnbåtkapasitet
• Smoltkjøring
• Avlusing
• Splitting
• Sortering
• Slaktekjøring
Trøndelag–Finnmark
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FiskeribladetFiskaren 26.5.

Vi gir lokale ideer globale muligheter

MARIN

Norsk sjømat
Markedsmuligheter

Velkommen til seminar på Rica Nidelven i
Trondheim 19. august fra 10-14. 

På programmet står innlegg fra bedrifter om
erfaringer ved salg av norsk sjømat i forskjellige
markeder, samt orientering fra Innovasjon Norge om
muligheter  og utfordringer i Polen/Øst-Europa og i
Tyrkia.

Les mer og meld deg på her:
www.innovasjonnorge.no/nor-fishing
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Arve 
Knutsen

Trond Giske
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Bio: Biokraft Marine ønsker å bygge et biogassanlegg i tilknytning til Bewi 
AS i Hamarvika på Frøya. De krever svar fra politikerne i løpet av august, hvis 
ikke bygger de heller på Averøy.

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er 
nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

Håp løs sak
KONSESJONER:SvEiN Flåtten 
(H) vil følge saken nøye, og akter 
å sende et brev til Trond Giske 
en av de nærmeste dagene for å 
få løst problemet. – Dette er en 
håpløs situasjon. Han må løse 
saken med å tildele flere kosne-
sjoner, sier han.

Glede og 
skuffelse i 
Hordaland
Austevoll 
Melaks fikk 
medhold i 
klagen på 
uttdeling av 
laksekonsesjo-
nene i Horda-
land. Doku-
mentasjonen 
om lokal 
håntering av fisken ved 
slakting var utslagsgivende 
for klagen. – Selvsagt er vi 
glade for at vi nå har fått det 
vi hele tiden mente vi burde 
ha gode sjangser til å få, sier 
Edvard Melingen, daglig leder 
i Austevoll Melaks.

– Samtidig føler jeg med de 
som mister konsesjonen de 
først fikk beskjed om at de 
fikk, sier han.

– Hva synes du om saksbe-
handlingen?

– Jeg vet ikke om jeg våger 
å si det jeg mener. Men den 
bude kanskje vært på et annet 
plan i direktoratet fra starten 
av.

Den nye konsesjonen betyr 
at selskapet nå har tre konse-
sjoner. 

– Dette betyr ikke bare 
300.000 klingende kroner i 
kommunekassen, der betyr 
også flere arbeidsplasser på 
sikt, sier Melingen.

Lingalaks var det andre 
oppdrettsselskapet som 
klaget på avslaget om ny 
konsesjon. Deres klage ble 
avvist, på grunn av at klagen 
ikke kom innen fristen. Dette 
avviser daglig leder Erlend 
Haugarvold.

– Vi er veldig skuffet. Di-
rektoratet mener klagen ble 
levert en dag for sent, mens vi 
mener den var inne i tide. Vi 
vil gå videre med dette for å 
undersøke faktagrunnlaget til 
direktoratet, sier Haugarvold.   

De to selskapene som fikk 
varsel om tilbaketrekking av 
konsesjonen er Hennco Laks 
og Telavåg Fiskeoppdrett. 
FiskeribladetFiskaren fikk 
ikke tak i noen av disse to, for 
å høre om hvem som mistet, 
og hvem som får beholde 
konsesjonen.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55213328

Edvard 
Melingen

Går du  

Glipp av  
Nor-Fishing?

 
på nettet  

under hele  
messen.

Vi overfører  
debattene,  

folkelivet og 
nachspielene

Følg oss
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HAVBRUK Eksport: I årets første halvår har lakseeksporten til Kina for første gang 
passert eksporten til Japan. Mens Japan-markedet har dabbet, har eksporten 
til Kina utenom Hong Kong vokst med 51,5 prosent fra januar til juni.

–Må være rik for ikke å lyve i konsesjonssaken

Agnar Berg
Bodø

– Jeg ser at det har blitt et ver-
densmesterskap i søknadskri-
ving og at det blir umulig å holde 
det som er lovet i konsesjons-
søknadene. De oppdretterne 
som har lovet videreforedling 
vil ikke videreforedle fisken 
når det er mye bedre økonomi i 
selge den hel på spottmarkedet. 
De som gjør det skal ha sterk 
karakter og god økonomi, sier 
tidligere fiskeriminister Bjarne 
Mørk-Eidem (Ap).

Kjenner godt
Mørk-Eidem er liker slett ikke 
måten konsesjonene i konse-

sjonsrunden 
2009 har blitt 
tildelt på og 
den påfølgende 
klagerunden.

Han mener 
at det har vært 
mye rot og 
uforutsigbar-
het.

Mørk-Eidem 
kjenner godt til konsesjonsrun-
den siden har selv er styreleder 
i et av lakseselskapene i Nord-
land, Norsk Havbruksenter, 
som søkte om konsesjoner, men 
som etter mye rot fikk avslag.

– Vi ble ikke prioritert av Fis-
keridirektoratets regionkontor 
i Nordland fordi vi skrev i vår 
konsesjonssøknad at vi ville 
videreforedle laksen vår i Nord-
Trøndelag. Så klaget vi til Fis-
keridirektoratet i Bergen og var 
inne i varmen for en stund. Men 
direktoratet i Bergen mente at 
vi ikke kunne dokumenter vi-
dereforedling godt nok, sier den 
tidligere fiskeriminsteren.

Lite konkret
– Hva har etter din mening vært 
feil med denne konsesjonsrun-
den?

– Tildelingsforskriften har 

vært alt for lite konkret. Den 
har gitt rom for tolking, sier 
Mørk-Eidem.

I forbindelse med fiskerimes-
sen Nor Fishing i Trondheim i 
forrige uke møttes de tidligere 
fiskeriministrene Mørk-Eidem, 
Peter Angelsen (Sp) og Svein 
Ludvigsen (H).

Mørk-Eidem sier at alle tre 
mener at konsesjonsrunden har 
vært uheldig for lakseoppdret-
terne og at det eneste grepet 
som kan gjøres nå for å få ro er 
å tildele «friske» konsesjoner til 
de selskapene som fikk tildelt 
konsesjoner, men som etter 
klagerunden mistet dem.

Gi «friske» konsesjoner
– I det store bildet betyr det 
svært lite at de som etter kla-
gerunden «mistet» konsesjo-
nene, får «beholde» konsesjo-
nene. Men for disse selskapene 

betyr det svært mye. Hvis set-
testatsråd Trond Giske mener 
at «friske» konsesjonen blir 
et problem fordi da vil total-
volumet øke, går det jo an å 
redusere tilsvarende på den 
planlagte økningen av maksi-
mal tillatt biomasse, MTB, sier 
Mørk-Eidem.

Fiskerirektoratet i Bergen 
gjorde tidligere i denne må-
neden endelig vedtak i kla-
gerunden i Nordland.

De to selskapene Kobbvåg-
laks og Binndalslaks klaget på 
at de ikke de ikke ble prioritert 
av Fiskeridirektoratets region-
kontor i Nordland. 

Deres søknader ble i kla-

gerunden vurdert på nytt. Det 
medførte at Lofoten Sjøproduk-
ter og Gildeskål Forskingssta-
sjon, som fikk konsesjonstilsagn 
for over ett år siden, «mistet» 
sine konsesjoner.

Ikke endelig
– Vi vurdere rettsystemet nå 
som det er endelig fra Fiskeridi-
rektoratet og hvis det ikke blir 
tildelt nye «friske» konsesjoner. 
Det er klart at vi har gjort store 
investeringen, for 10-talls mil-
lioner kroner, for denne kon-
sesjonen vi nå har mistet. Vi 
satt og ventet i tre måneder 
etter at vi fikk tilsagenet før vi 
begynte å investere. Vi betalte 

Lakseoppdrettere som 
skal holde det de «lovet» 
i konsesjonsøknadene 
for konsesjonsrunden 
2009 må ha mye penger 
og sterk karakter, sier 
tidligere fiskeriminister.

z KONSESJONER

Bjarne Mørk-
Eidem

Tildelingsforskrif- ”ten har vært alt for lite 
konkret
Tidligere fiskeriminister Bjarne 
Mørk-Eidem

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand 
under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være 
tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti Sandvik
Bergen

Arnfinn Torg-
nes og Norsk 
Havbrukssen-
ter mener det 
var en forstå-
else om å vente 
med å tildele to 
konsesjoner i 
Nordland, til 
den rettslige 
striden mellom Fiskeridirek-
toratet og Norsk Havbrukssen-
ter var behandlet i Borgating 
Lagmannsrett. 

– I stedet tildeler de to kon-
sesjoner, før dommen i lag-
mannsretten. Vi er oppgitt, sier 
Torgnes.

Utsettelsen
Han reagerer også på at myn-
dighetene ba om utsettelse på 
ankefristen.
– Fiskerimyndighetene ba først 
om en utsettelse på en uke, så 
benytter de denne utsettelsentil 
å fatte vedtak i saken. På denne 
måten forsøker de å unngå en 
vurdering av holdbarheten i 
saksbehandlingen. Dette er å 
misbruke rettssystemet, sier 
Torgnes.

Dette er ikke Lise Kvinns-
land, seksjonssjef i Kyst- og 
havbrukssavdelingen i Fiske-
ridirektoratet enig i. 

– For det første kunne det tatt 

måneder før 
Lagmannsret-
ten avgjorde 
saken. Dette er 
det ikke mulig 
å fortuse, men 
beror på hvilke 
andre saker 
Lagmannsret-
ten har til be-
handling. Saken kunne også 
ha blitt anket videre til Høy-
esterett, noe som ville ha tatt 
enda lengre tid. I mellomtiden 
ville flere andre ventet på å få 
sin klage behandlet, og vi hadde 
ingen grunn til å ta mer hensyn 
til Norsk Havbrukssenter enn 
de andre, sier Kvinnsland. 

– Vi hadde allerede en kjen-
nelse som ga oss medhold på 
alle punkt. 

Misforståelse
Til påstanden om at Fiskeri- 
og kystdepartementet ba om 
utsettelse på tilsvar på Norsk 
Havbrukssenter sin ankesak, 
for at direktoratet skulle be-
nytte tiden til å fatte vedtak i 
saken har hun følgende kom-
mentar:

– Det er mange misforståelser 
her, og dette er en av dem. Vi har 
ikke hatt noe med utsettelsen 
å gjøre. Regjeringsadvokaten 
ba om utsettelse på grunn av 
ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser 
også at de tre søknadene Bin-
dalaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter nærmest var 
identiske, noe Norsk Havbruks-
senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en 
klasse for seg. De har sannsyn-
liggjort planer om en helt annen 
og høyere bearbeidingsgrad 
enn flere av de andre søkerne 
som fikk tillatelse i Nordland. 

Regelverk
Kobbvåglaks har sannsyn-
liggjort bearbeiding ut over 
slakting i sin søknad. Noe som 
skiller dem fra Norsk Havbruks-
senter, som ikke har synliggjort 
noe om bearbeiding ut over 
slakting, sier Kvinnsland.

Hun viser til at det følger av 
regelverket, utlysningen og 
søknadsskjemaet at søknaden 
må være komplett på søknads-
tidspunktet, og at denne ikke 
kan suppleres fra søker eller 
andre kilder.

– Norsk Havbrukssenter har 
enten ikke lest dokumentene 
godt nok, eller misforstått kra-
vene, noe som er beklagelig, 
sier Kvinnsland. 
 
Konkurransevridende 
Norsk Havbrukssenter har 
hevdet at regionkontoret i 
Nordland kjente til selskapets 
planer, og at dette skulle ha 
vært tatt hensyn til. Kvinnsland 
viser til at det ikke ville ha vært 
i samsvar med regelverket og 
forutsetningene for tildelingen 
å ta hensyn til informasjon som 
den enkelte saksbehandler satt 
inne med. 

– Det var ikke adgang til 
og ville ha utgjort en fare for 
usaklig forskjellsbehandling 
om regionkontoret skulle ha 
hatt anledning til å ta hensyn til 
opplysninger saksbehandlerne 
satt inne med, av mer eller min-
dre tilfeldige grunner, om de 
forskjellige selskapene. Hva da 
med et selskap regionkontoret 
ikke kjente til? 

En slik praksis ville dessuten 
gjort det umulig å etterprøve 
om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-
land. 

Spilleregler
Hun viser til at det i en kon-
kurransesituasjon er viktig å 
ikke endre spillereglene under-
veis. Dersom nye opplysninger 
skulle kunne vektlegges, måtte 
alle søkere ha fått samme an-
ledning til å komme med til-
leggsopplysninger. Et system 
for dette var det ikke lagt opp til 
i denne tildelingsrunden.

– Men Norsk Havbrukssen-
ter har full anledning til å få 
overprøvd lovligheten av saks-
behandlingen i en rettssak, sier 
Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 28

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter 
mener tildelingen av 
konsesjoner i Nordland 
har skjedd på feil grunn-
lag. Fiskeridirektoratet 
tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn 
Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-
syn til Norsk Havbruks-
senter enn de andre
Lise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne 
for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver 
avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein Hage
Bergen

For en uke siden ble det kjent 
at Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon 
begge mistet sine konsesjoner 
som en følge av en ankerunde 
til Fiskeridirektoratet. Kon-
sesjonssaken har nå versert i 
nærmere 12 måneder, og om-
trent alle involverte parter, med 
unntak av Fiskeridirektoratet, 
betegner saken som en farse. 
Nå er fylkeskommunen lei.

Forutsigbarhet viktig
– Når resultatet av klagebe-
handlingen foreligger, har det 
tatt nærmere 12 måneder fra 
tilsagn ble gitt til endelig av-
gjørelse. Dette er en uholdbar 
lang behandlingstid, mener 
Knutsen.

Han understreker det para-
doks at myndighetene krevde 
omtrent umiddelbar innbeta-
ling av prisen på åtte millioner 
per konsesjonen, men at man så 
altså venter i nesten ett år før 
en plutselig får avslag.

– Man må kunne forvente 
en hvis forutsigbarhet. Åtte 
millioner kroner er tross alt 
en del penger. Vi mener derfor 
det burde være en selvfølge 
at Giske ordner opp, sier han 
videre.

Fylkesråden påpeker videre 
at selv om tilsagnsmottakerne 
ble informert om at eventuell 
bruk av konsesjonene skjedde 
på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-
tabelt å trekke 
tilbake gitte 
tilsagn så lang 
tid i etterkant. 

–  For ut-
sigbarhet er 
fraværende i 
denne saks-
behandlingen, 
påpeker han.

Sendt brev
Knutsen har 
sendt et brev 
til Giske, der 
han ber Næ-
ringsministe-
ren om å ordne 
opp i saken.

– Nordland 
fylkeskommu-
ne vil be stats-
råden følge rådet fra næringen 
og politikere om å tildele to nye 
konsesjoner i Nordland fylke. 
Dette for å få avsluttet proses-
sen rundt konsesjonsrunden 
i 2009 uten at de firmaer som 
blir rammet av nye tolkninger 
av tildelingsforskriftene mister 
sine rettigheter til konsesjonen, 
er konklusjonen i brevet.

Knutsen vil nå prøve å få til et 
møte med statsråd Giske. Med 
seg på turen til Oslo håper han å 
få med seg fylkesordfører i Hor-
daland, Torill Selsvold Nyborg, 
som representerer det andre 
fylket som har vært preget av 
konsesjonsrot.

Klar argumentasjon
Knutsen understreker at det er 
flere momenter som burde være 
avgjørende for at løsningen 
bør bli to ekstra konsesjoner 
til fylket. Følgende poeng blir 
skikkert overfor Giske:
n Det er over ett år siden konse-
sjonen ble gitt til  firmaene.
n Det er er ett år siden firmaene 
betalte inn 8 mill kr. til stats-
kassen for konsesjonen.
n Først ett år etter utlysningen 
av konsesjonene kommer Fiske-
ridirektoratet til at de har tolket 
sine egne tildelingsforskrifter 
feil og på dette grunnlag truk-
ket tilbake konsesjonene.
n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-
dukter AS er kvalifiserte til 
konsesjonen på grunn av sin 
oppdrettsvirksomhet og sine 
foredlingsanlegg i Nordland. 
Nordland fylkeskommune kan 
ikke se at bedriftene har gjort 
noen feil ved å forholde seg til 
den første tolkningen av tilde-
lingsforskriftene.

Håper på løsning
Fylkeskommunen har vært i 
dialog med departementet si-
den mai måned, og Knutsen har 
et håp en fornuftig løsning.

– Du er ikke redd for at en 
økning i konsesjonstallet kan få 
presedens for andre fylker?

– Nei, på ingen måte. Nord-
land og Hordaland er ulik alle 
de andre fylkene fordi det her er 
bedrifter som først har fått og 
så mistet sine konsesjoner. Det 
tror jeg også de andre søkerne 
ser, sier han.
- 
oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er 
nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTriden
Fiskeridirektoratets region-Qn

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

 Klagebehandleingen er ennå Qn

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-Qn

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring 
i Nordland fylke, Arve 
Knutsen, ber nå næ-
ringsminister Trond 
Giske ordne opp i 
konsesjonsrotet i fylket. 
– Tildel to ekstra konse-
sjoner til Nordland, sier 
han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne 
saksbehandlingen.
Arve Knutsen, fylkesråd for næring 
i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

Øystein HageBergenFør helgen ble det klart at Fis-keridirektoratet i Bergen på nytt gjør om hvem som får og hvem som ikke får konsesjon i Nordland. Resultatet ble at Gildeskål forskningsstasjon og Lofoten sjøprodukter tapte kampen om konsesjonene. Måsøval reagerer sterkt på hvordan tildelingsprosessen har vært.De små tapteMåsøval mener utgangspunk-tet for tildelingsrunden var at 

de små skulle få mulighet til å vokse seg større, men slik det er blitt nå er utfallet stikk motsatt.– Jeg synes rett og slett at det er en skam at enkelte av de minste, som bare hadde en konsesjon, ikke har fått mulig-het til å få flere. En rekke av selskapene har vært med på å bygge opp denne næringen, og blir igjen dem som taper.– Nå har istedenfor de store blitt prioritert igjen, sier han.Lik situasjonSelv kom Måsøval i en nokså til-svarende  situasjon som i Nord-land, der han ville oppdrette i et fylke og bearbeide i ett annet. Det ble brukt mot selskapet, mens det i Nordland tvert imot har vært en faktor som utløste endret tildeling.– Dette er nok et bevis på at hele runden har fungert dår-lig. Vi har heller ingen klare forskrifter eller plan å forholde oss til, slik at det nesten er po-engløst å anke. Ikke en gang 

rettslig er det lett å prøve dette, sukker han oppgitt. – Vi som var med på å slakte ned etter Pd-utbruddene taper igjen, mens de som solgte kon-sesjoner før PD-utbruddene blir honorert med nye konsesjoner. Hvor er logikken? spør han. Flyttet fiskerMåsøval Fiskeoppdrett har base på Frøya i Sør-Trøndelag. Selskapet har én av sine opp-drettskonsesjoner i nabofylket Møre og Romsdal. Måsøval Fiskeoppdrett søkte om ytterligere én konsesjon i Møre og Romsdal i forbindelse med tildeleingsrunden 2009. Selskapet ville ta fisken over fylkesgrensen og slakte og 

bearbeide fisken fra Møre og Romsdalkonsesjonen i Roan kommune i Sør-Trøndelag, men fikk avslag på klagen hos Fis-keridirektoratet.– Vi ønsket å styrke fabrikken i Roan. Vi har ikke hatt nok rå-stoff til helkontinuerlig drift, og dette hadde vært en mulighet til å styrke arbeidsplassene. Noen kommuner har falt imellom alle stoler i forhold til oppdrettsvek-sten, og Roan er et slikt område, sier han videre.UliktAvgjørelsene i klagesakene i Nordland ble annerledes enn klagesaken i Møre, siden 

sakene var ulike. I Møre og Romsdal var det prioritering mellom likestilte søkere, mens i Nordland var det bedre stilte søkere som ble prioritert, sa seksjonssjef Lise Kvinnsland i Fiskeridirektoratet til Fiskeri-bladetFiskaren før helgen. – I Møre var det flere som oppfylte kriteriene i forskrif-tene, mens vi i Nordland har lagt vekt på at de to selskapene som har fått medhold i sine kla-ger, hadde et bedre opplegg for videreforedling enn de som nå har fått avslag.oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Oppdrettspioner og daglig leder Karsten Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett er svært oppgitt over tildelings-runden av nye konsesjoner.FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner.60 av disse var knyttet til QQkonkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkontorenes vedtak til Fiskeridirektoratet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Kritikken mot den siste konsesjonstildelings-runden når nye høyder. Karsten Måsøval fikk konsesjonsavslag, og mener tildelingenpro-sessen kan betegnes som en skam.

z konsesjoner

Lise Kvinnsland

Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam at enkelte av de min-ste som bare hadde en konsesjon ikke har fått mulighet til å få flere. Karsten Måsøval

HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.Berg-Hansens selskap gjorde reint bord Fakta: stridenSinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Mer rot til retten

Tung sak å behandle
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Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen. Molaug går av som leder i Akva Group

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

Ute til høring Sterk salgsvekst

Ulikt for klagesak i Møre – Ser bort fra for-skriften

Norsk sjømatMarkedsmuligheter

HAVBRUK 13

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingenFHL er svært kritisk til hele denne konsesjons-runden, og mener at man må ta lærdom av feilene og ikke gjøre det på denne 

måten igjen. – En prosess med flere aktører, det vil si der Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene deltar, så vil det lett bli konflikter. Her er det også foretatt subjektive vurderinger som har skapt ytterligere problemer, sier Geir Ove Ystmark, direk-tør for næringsutvikling, i Fiskeri- og havbruksnærin-

gens landsforening. – Vi har hele tiden vært kritisk til fylkeskommunen sin rolle, og påpekt at veksten må skje på en mest mulig objektiv måte, sier han videre og skisserer følgende forslag:Q Øke MTB - og dermed gi mulighet for alle.Q Innføre gjennomsnittlig MTB som også gjør hverda-

gen enklere for de mindre.QQTildeling via objektive kriterier som loddetrekning, auksjon eller tilsvarende.– Problemet er at det lett går politikk i utvekslingen når vi har skjønnsmesige vurderinger. Og når det samtidig blir ulikt fra fylke til fylke så får vi en langt mindre enhetlig 

forvatning enn ønskelig. Vi ønsker mer forutsigbarhet, sier han.FHL har ikke tatt stilling til om Nordland bør tilføres flere konsesjoner, for på den måten få slutt på bråket.– Det må vi diskutere internt først, men det vil lett få konsekvenser for resten av landet også.

Geir Ove Ystmark
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.

Øystein HageBergen– Dette kan fort utarte seg til en komplett politisk skan-dale, sier Ha-rald T. Nesvik (Frp), når han får høre om vedtaket.  Nes-vik rister på hodet over saksbehandlingen i denne saken.Bråket rundt tildelingene av oppdrettskonsesjonene i Nord-land tar ingen slutt, og fredag kom det endelige vedtaket til  Fiskeridirektoratet i Bergen.Der er det klart at det er de to sel-skapene med t i l k ny t n i n g til Sinkaberg-Hansen, altså selskapet stats-råd Lisbeth Berg-Hansen er medeier i, som vinner kam-pen om konsesjonene. Men tro-lig er ikke siste ord sagt ennå.Utrolig skuffet– Vi er utrolig skuffet. Dette er urettferdig, og vi synes vi innehar de kravene som skal til for å få konsesjon, sier Kjell Lorent-sen, styreleder i Gildeskål Forskningsstasjon til FiskeribladetFiskaren.Vedtaket er så ferskt at han ennå ikke har satt seg inn i kon-sekvensene av nei-et, men han og resten av ledelsen i selskapet vil nå vurdere nøye hva de vil 

gjøre videre i saken. – Kan det være aktuelt å gå til retten for å få konsesjon?– Det kan jeg ikke svare på nå. Først må vi vurdere situa-sjonen, og se hvilke konsekven-ser det får. Vi håper også det er mulig å finne en løsning.– Hvilken løsning ser du for deg?– Det må være at alle får kon-sesjon, sier han. Lorentsen er svært oppgitt over hele saks-behandlingen i denne saken, og føler at direktorat og departe-menet har endret kjørereglene underveis. – I utgangspunktet fikk vi vite at både oppdrett og bearbei-ding skulle skje i ett og samme fylke. Så får vi plutselig under-veis i prosessen melding om at bearbeiding også kan skje i andre fylker. Dette vitner om en svært uryddig prosess, sier han videre.Får konsekvenser– Vil dette vedtaket får konse-kvenser for dere?– Ja, det er helt klart. Vi må selvsagt måtte se på beman-ningen vår, men det er altfor tidlig å si hva resulatet blir.– Hvordan reagerer du på at det er Sinkaberg-Hansen, statsrådens selskap, som går seirende ut av denne saken?– Til det vil jeg si at jeg synes Finn Sinkaberg har gjort en upåklagelig jobb, og jeg har full tiltro at alt er gått riktig for seg. Jeg vil ikke beskylde ham for noe, sier han videre. Juridisk hjelpRoger Mosseng i Lofoten Sjø-produkter sier til FBFI at han nå vil søke juridisk hjelp for å se hvordan de kan ta saken videre.– Jeg er utrolig skuffet. Dette er et overgrep og voldtekt av næringslivet.  Avslaget kom-mer som et sjokk på oss, og det virker som om vi er et tilfeldig offer. Mosseng er kritisk til saksbehandlingen, og mener myndighetene tar fra dem en rettighet til å produsere 1000 tonn hvert år, med en verdi på 40 millioner kroner.  Konse-kvensen blir store for dem. – At de kommer ett år etter og endrer et vedtak er uholdbart. Saksbehandlingen tåler ikke dagens lys, sier han.Politisk skandaleFrp-politiker og medlem av Næringskomiteen, Harald T. 

Nesvik mener denne saken fort kan utvikle seg til en politisk skandale, hvis ikke Nærings-minister Trond Giske griper inn og ordner opp.– Jeg har full tiltro til Lisbeth Berg-Hansens rolle i denne sa-ken, men dersom vi ikke får en skikkelig klargjøring og en fornuftig løsning tror jeg det vil bli svært mange som kommer til å sette spørsmål til håndte-ringen. Uholdbart– Det er rett og slett en uhold-bar saksbehandling av Fiske-ridirektoratet, og jeg vil nå be om en skriftlig klargjøring fra Trond Giske i saken. Jeg vil heretter rette alle mine spørs-mål til ham, og ikke lenger Fiskeri- og kystdepartementet, sier han.– Hva bør i så fall bli løsnin-gen?– Det eneste riktige i denne saken er å gi alle konsesjon, fastslår han.oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

Berg-Hansens 
selskap gjorde 
reint bord

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Fakta: stridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner.60 av disse var knyttet til QQkonkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkontorenes vedtak til Fiskeridirektoratet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Sinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Harald T. Nesvik

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Harald T. Nesvik

HAVBRUK Strukturerer: Den færøyske oppdrettsnæringen har strukturert og gått fra rundt 60 selskaper til fem. Oppdrettsselskapet Viking Seafood har nylig inngått tett samarbeid med de to andre mindre selskapene på Færøyene

Mer rot til retten

Fakta: tar tid

Lakseoppdrettselskapet Gildeskål Forsknings-stasjon går til tingretten med begjæring om mid-lertidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste en laksekonsesjon selskapet ble tildelt i fjor.

z konsesjonrot

Det blir litt lettvint av Fis- ”keridirektoratet å bare sende oss et brev om at vi står i fare for å miste konsesjonen

Stortinget tar opp rotet

Midlertidig forføyning

Anket 
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Kjell Lorentsen

Lisbeth Berg-Hansen

Tung sak å behandle
Seksjonssjef Lise Kvinns-land i Fiskeridirektoratet sier at saken har vært svært vanskelig å behandle, ikke minst grunnet omfattende dokumentasjon i sakene. Det er en av grunnene til at direktoratet har brukt den tiden de har gjort. Saken er nå ferdigbehandlet, og den eneste muligheten for at saken kan få en annen slutt er enten rettslig eller politisk.– Det har vært viktig å behandle alle sakene korrekt og upartisk, uavhengig av om selskapet har tilknytning 

til statsråden eller ei.  Vi har foretatt en svært nøye og gjennomarbeidet vurdering, sier hun.– Hvordan reagerer du på kritikken?– Vi har gjort en svært omfattendejobb, og kritikken kommer fra personer som ikke vet hva vi har gjort. Hun påpeker at det i forhold til EU-reglene ikke har vært noen forutsetning at både be-arbeiding og oppdrett skulle foregå i ett og samme fylke.– Det har ikke vært avgjø-rende, understreker hun.
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Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.

Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen.

JOBB: Knut Molaug takker av etter 22 år som toppleder i AKVA group ASA. Finansdirek-tør Morten Nærland konstitue-res konsernsjef i selskapet.– De siste to årene har vært meget tøffe. Når jeg nå trekker meg som leder i selskapet så er dette en konsekvens av at jeg føler jeg må ta ansvar for at jeg har bommet i mine forvent-

ninger til markedsutviklingen etter finanskrisen. Dette har ført til at vi har feildimensjonert organisasjonen og selskapet har dermed ikke skapt tilfreds-stillende økonomiske resultater i denne perioden. Dette er mitt ansvar og det er med bakgrunn i dette at jeg har bedt styret om å løses fra min stilling som konsernsjef, sier Molaug.

Molaug går av som leder i Akva Group

sykdOm: I sommer er det meldt om 11 tilfeller av på-vist PD i Ryfylkebassenget. Mattilsynets regionkontor for Rogaland og Agder har gått ut med anbefalinger til aktørene i oppdrettsnæringen.I løpet av sommeren har Pancreas disease (PD) nær-mest utviklet seg til en epidemi med 11 nye påvisninger i løpet 

av kort tid. sykdommen har i år rammrt både stor og liten fisk.Samlet sett er dette en stor utfordring både økonomisk, smitte- og dyrevernmessig, skriver Mattilsynet i en pres-semelding.Mattilsynet anbefaler en rekke tiltak for å hindre spred-ning til nye områder, som de vil følge videre opp.

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

OPPdRETT: Samarbeidsfo-rumet Salmon Aquaculture Dialogue har lagt fram et utkast til nye, internasjonale standar-der for ansvarlig og bærekraftig lakseoppdrett. Nå ønskes det kommentarer til utkastet, og de kan skrives inn på nettsida til WWF. Tilbakemeldinger må være klare innen 3. oktober i år.

Ute til høring REsulTaT: Veksten fortset-ter for Aker BioMarine i andre kvartal med positiv tall for første gang for konsernet. Det gode resultatet skyldes sterk omsetningsvekst, godt fiskeri og stabil produksjon. Sertifise-ringen fra MSC er en bekreftel-se på at Aker BioMarine driver et bærekraftig fiske.

Sterk salgsvekst

fiskE: Det har vært dårlig laksefiske i svært mange av landets lakseelver de siste åra, men nå er laksefiskerne optimistiske.Laksefisket har vært godt i Drammenselva i år, og nå er også Numedals-lågen full av bitevillig laks.

aksJER: Analytiker Geir Kristiansen i Argo Secu-rities kommer med flere kjøpsanbefalinger. Vi liker særlig Cermaq, som er godt posisjonert til å vokse i Chile i årene fremover. Kursmålet på Cermaq er 75 kroner.

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Ulikt for klagesak i Møre
Avgjørelsene i klagesakene i Nordland ble annerledes enn klagesaken i Møre, siden sakene var ulike. I Møre og Romsdal var det prioritering mellom likestilte søkere, mens i Nordland var det bedre stilte søkere som ble priori-tert. Det sier seksjonssjef Lise Kvinnsland i Fiskeridirekto-ratet til FiskeribladetFiska-ren, etter at Bindalslaks AS og Kobbvåglags AS fikk medhold der Måsøval Fiskeoppdrett AS fikk avslag.– I Møre var det flere som oppfylte kriteriene i forskrif-

tene, mens vi i Nordland har lagt vekt på at de to selska-pene som har fått medhold i sine klager, hadde et bedre opplegg for videreforedling enn de som nå har fått avslag.Måsøval Fiskeoppdrett har base på Frøya i Sør-Trønde-lag. Selskapet har én av sine oppdrettskonsesjoner i nabo-fylket Møre og Romsdal. I fjor søkte Måsøval Fiskeoppdrett om ytterligere én konsesjon i Møre og Romsdal i forbin-delse med tildeleingsrunden 2009. Selskapet ville ta fisken over fylkesgrensen og slakte 

og bearbeide fisken fra Møre og Romsdalkonsesjonen i Roan kommune i Sør-Trønde-lag, men fikk avslag på klagen hos Fiskeridirektoratet.

HAVBRUK Avtale: Torskeoppdrettsselskapet Codfarmers er inne i en veldig viktig periode. I løpet av en drøy måned må selskapet få på plass en avtale med aksjonærene om å skyte inn mer penger, skriver IntraFish.Leppefiskboliger i laksemerden

Ingen USA-avgjørelse foreløpig

– Ser bort fra for-skriftenFakta: klagerLakseselskapet Måsøval Fiskeoppdrett får ikke «2009-konsesjonen» fordi selskapet skal slakte fisken i et annet fylke selv om tildelings-forskriften åpner for det. z konsesjoner

Dette føles som en  ”urimelig forskskjellbe-handling

Norsk Fisketransport AS7970 Kolvereid • 908 78 071www.norskfisketransport.no

Noe ledig brønnbåtkapasitet• Smoltkjøring• Avlusing• Splitting• Sortering• SlaktekjøringTrøndelag–Finnmark
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Vi gir lokale ideer globale muligheter

MARINNorsk sjømatMarkedsmuligheter

Velkommen til seminar på Rica Nidelven iTrondheim 19. august fra 10-14. På programmet står innlegg fra bedrifter omerfaringer ved salg av norsk sjømat i forskjelligemarkeder, samt orientering fra Innovasjon Norge ommuligheter  og utfordringer i Polen/Øst-Europa og iTyrkia.Les mer og meld deg på her:www.innovasjonnorge.no/nor-fishing
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Arve 
Knutsen

Trond Giske

16 fredag 13. august 2010 FISKERIBLADETFISKAREN

FiskeribladetFiskaren 13.aug

Lise 
Kvinnsland

Kort-, mid- og 
langlenket kjetting 
som leveres i
natursort, malt eller 
galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 
Mail: post@trygg.no
www.trygg.no

Møt oss 
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for 
å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune 
i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt 
på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før 
verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens 
lusetall for juli viser dobling av 
antall voksne hunnlus i Sogn og 
Fjordane og 50 prosent økning 
i Hordaland sammenliknet 
med kriseåret 2009. I Horda-
land var det i juli 0,6 voksne 
hunnlus per fisk i snitt. I Sogn 
og Fjordane var det 0,4 voksne 
hunnlus i snitt. Dette er mer 
enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-
menliknet med juli i fjor, mener 
Norske Lakseelver. NL allerede 
har fått bekymringsmeldinger 
fra flere av sine medlemmer 
om en økning i lusemengden 
på villfisk fanget i elvene, og 
tallene fra oppdrettsnæringen 
bekrefter at lusemengden langs 
vestlandskysten nå er kraftig 
økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et 
driftsresultat før biomassejus-
teringer på 173 millioner kroner 
i andre kvartal 2010, sammen-
lignet med 102 millioner kroner 
i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets 
kvartalsrapport tirsdag.

Justeringene i biomasse 
utgjorde 26 millioner kroner 
(202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) 
av driftsinntekter på 660 mil-
lioner kroner (456).

Slaktevolumet i Norge var to-
talt 11.100 tonn i andre kvartal, 
ned fra 12,100 tonn i samme 
kvartal i fjor. Inkludert Norskott 
Havbruk var totalt slaktevolum 
i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 
14.900 tonn i samme kvartal i 
fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt 
fornøyd med vedtaket fra 
Fiskeridirektoratet, tross i alt 
for lang behandlingstid, sier 
Knut Asbjørn Forland i Telavåg 
Fiskeoppdrett til kyst.no. Som 
medeier i Sotra fiskeindustri vil 
en ny konsesjon være av stor 
betydning for bedriften.Fiske-
ridirektoratet har nå avsluttet 
klagebehandlingen i Hordaland 
fylke i forbindelse med tildeling 
av tillatelser til oppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret i 2009. 
Vurderingen av klagesakene 
i Hordaland er nå avsluttet. 
Fiskeridirektoratet har avvist 
klagen fra Lingalaks AS med det 
resultat at Telavåg Fiskeopp-
drett AS beholder sitt opprinne-
lige tilsagn.

Fornøyd i vest
syKdOm: Til tross for et 
gjennomsnittelig lusenivå som 
er over tiltaksgrensen på 0,5 
kjønnsmodne hunnlus per 
fisk, så har ikke Mattilsynet i 
Sunnhordland registrert økte 
problemer med resistens. – 
Men vi følger situasjonen nøye, 
sier distriktssjef Arne Oftedal i 
Mattilsynet i Sunnhordland til 
kyst.no Ifølge Lusedata.no er 
det gjennomsnittelige lusenivå-
et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk.Det er 0,1 over 
tiltaksgrensen som gjelder ut 
august. (Fra 1. september økes 
tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-
den hunnlus per fisk.) Distrikts-
sjef for Mattilsynet i Sunnhord-
land, Arne Oftedal bekrefter 
inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et 
resultat før skatt på 15,2 mil-
lioner kroner i andre kvartal 
2010, mot -6,0 millioner 
kroner i samme periode året 
før. Det opplyser selskapet 
tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over 
hele verden. Dette gjør oss til det største globale 
selskap innen maritim elektronikk i verden. Med 
vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen 
maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serien
SAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF 
er spesielt designet for fiske- og 
arbeidsbåter med den velkjente 
SAILOR kvaliteten og egenskaper
som:
    - Replay funksjon (opptak/avspilling)
        - Stort display med dimbart rødt baklys
    - Store knapper for enkel betjening
    - Vanntett
    - Kraftig høytaler
           

 

Selvmonterende     
garn 

Garnets egenskaper:
1. Fisker bedre? 
2. Stor fleksibilitet i 

nettet
3. Superlett å montere
4. Holder seg meget 

greie under drift, 
snurrer ikke på 
telnen

5. Mindre krabbe, 
botnrask

6. Mindre slitasje da 
garneringsmasken 
står fri

- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  
demonstrert hvordan garna fungerer 
- Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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Oppkjøp: Austevoll Seafood fikk aksjemajoriteten i Lerøy Seafood Group 
særdeles billig. – Timinga ved dette kjøpet var helt eksellent, sier analytiker 
Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets til kyst.no

Oppdrett: Etter ti år med forsøk, er Rune Maabø og Preline Fishfarming 
System AS klar for å bygge lukket oppdrettsanlegg i full skala. Målet er å 
produsere 200 tonn laks i det første kommersielle anlegget.

resultat: Fish Pool fikk et 
overskudd på vel 2 millioner 
kroner i 2009.Laksebørsen 
startet handel i 2006, og hadde 
sitt tredje hele driftsår i fjor.  

– Da fikk vi også det første år 
med overskudd, sier admi-
nistrerende direktør Søren 
Martens til IntraFish.  

Totalt ble det inngått kon-
trakter for 73.395 tonn, tilsva-

rende 2,1 milliarder kroner. Fish 
Pool hadde 31.desember 2009 
hele 14 millioner i bankinn-
skudd og en egenkapitalandel 
på 87 prosent.  - Alle kostnader 
til utvikling har vært utgiftsført. 
Langsiktig tillit var avgjørende 
for bankene og våre øvrige 
aksjonærer som etablerte Fish 
Pool.  Det er årsaken til at vi 
har så solid finansiell stilling. 

Fikk et overskudd på to millioner

utstYr: Mens den største 
utstyrsleverandøren fortsatt 
melder om røde tall, tjener opp-
dretterne penger så det suser. 

For to uker siden trakk Knut 
Molaug seg fra toppjobben i 
Akva Group, etter 22 år i ledel-
sen. Han begrunner avgjørelsen 
med at han tar ansvar for at 
han har bommet på forvent-
ningene til markedsutviklingen 
etter finanskrisen. 

Men i juni meldte IntraFish at 
det bare er stille før stormen. 

– Nedturen for utstyrprodu-
sentene er snart over. Oppdret-
terne må fornye utstyret, sa 
analytiker Aslak Berge da.

Investeringsvegringen blant 
oppdrettere har vart siden juni 
2008, like før finanskrisen slo 
til for alvor. – Tregheten henger 
sammen med at Chile ikke er 

kommet seg skikkelig i gang 
igjen. I Norge har oppdretterne 
vært forsiktige med å investere, 
sjøl om de har tjent godt i flere 
år. Men det er ikke tvil om at in-
vesteringene vil ta seg opp, sier 
analytiker Klaus Hatlebrekke i 
meglerhuset DnB Nor Markets 
til IntraFish.

– Men hvorfor denne veg-
ringen? – Norske ppdrettere 
har godt utstyr. I tillegg er det 
sterke begrensninger på vekst 
i Norge. Chile er i startfasen av 
noe stort. Så sakte, men sikkert 
vil investeringene komme etter 
hvert som det settes mer fisk i 
sjøen i Chile. Hatlebrekke nev-
ner også torskeoppdrett. Der 
ble det gjort store investeringer 
i en periode. Det medførte gode 
tider for Akva Group og andre i 
leverandørindustrien. 

Oppgang lar vente på seg

stYKDOM: Mens produksjo-
nen av laksefisk er femdoblet 
siden 1990, har forekomsten av 
alvorlig smittsomme sykdom-
mer blitt redusert med ca 25 
prosent. Da er også sykdom-
mer som var ukjent i 1990 
regnet med, heter det i en 
artikkel på hjemmesiden til 
FHL. Faktaarket om smittsom-
me sykdommer hos laksefisk 

er nå oppdatert med tallene 
for 2009. Hovedtrekkene er 
fremdeles den samme positive 
utviklingstrenden siden 1990 
som tidligere.Det har imidlertid 
vært en kraftig økning i antall 
tilfeller av IPN i forhold til 
2008, uten at en har en enkel 
forklaring for det. Til tross for 
omfattende innsats har en ikke 
kommet frem til effektive tiltak.

Alvrlige sykdomstall er redusert

KOnsesjOner: Lars Krogh i 
Isfjord Seafood i Trondheim trur 
ikkje konsesjonsrunda i 2009 
har gjeve fleire arbeidsplas-
sar og meir vidareforedling i 
Sør-Trøndelag. -Det burde vore 
gjennomført ei evaluering for 
å sjå om resultatet samsvara 
med målsettinga, seier Krogh 
til kyst.no. Meir vidareforedling 
var eit av kriteria som vart lagt 
til grunn i vurderinga av kven 
om skulle få nye tillatingar for 
produksjon av laks og aure.

Ingen endring
FIsKeFÔr: Biomar ser klare 
tegn på at det går rette veien 
for oppdrettsnæringa i Chile. 
Fôrprodusenten beretter om 
en fremherskende optimisme 
for første halvår i år. Fôrsalget 
har også økt betydelig, spesielt 
i andre kvartal. Biomar oppgir 
ikke fôrsalget i volum fordelt 
på de ulike regionene, men 
salgsinntektene i Chile har økt 
fra 220 millioner danske kroner 
i andre kvartal 2009 til 325 mill. 
kroner skriver kyst.no

Mer fôrsalg til Chile

prIs: Spotprisene for laks 
steg markant også fra uke 
32 til uke 33.Snittprisen til 
oppdretter for laks på 4-5 
kilo steg med 1,53 kroner til 
43,40 kr per kilo i uke 33, 
mot eT snitt på 41,87 kr.

sYKDOM: Lavere grad av 
organskade på fisk som har 
fått helsefôret Protec, er 
forklaringen på den kraftige 
nedgangen i dødelighet ved 
PD-utbrudd. Det bekrefter 
målinger av CRP (C-reaktivt 
protein) i blodplasma.

–Må være rik for ikke å lyve i konsesjonssaken

LIKER IKKE KONSESJONS-
RUNDEN:Tidligere fiskeri-
minister Bjarne Mørk-Eidem 
mener at konsesjonsrunden 
2009 har vært svært uheldig 
for lakseoppdretterne.
FOTO: DN

Fakta: bråket
Det ble i fjor tildelt 65 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner. Det var Fiske-
ridirektoratets regionkontor som 
sto for tildelingen.

Tildelingskriteriene var at QQ

selskapene ikke måtte ha mer 
enn 19 konsesjoner fra før og at 
fisken fra de nye konsesjonene 
må videreforedles.

Selskaper som best kunne QQ

dokumentere videreforedling, 
skulle prioriteres.

Men i tildelingsforskriften er QQ

det ikke noen krav til at viderefor-
edling virkelig vil blir gjort.

Flere av dem som ikke fikk QQ

konsesjon klaget til Fiskeridirek-
toratet i Bergen.

Over ett år etter tildelingen QQ

har Fiskeridirektoratet gjort de 
endelige vedtakene i klagebe-
handlingen.

tross alt åtte millioner for kon-
sesjonen og det er urimelig at 
vi skulle sitte å vente lenger på 
avgjørelse i klagebehandlingen, 
sier Roger Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter.

I Hordaland avluttet også Fis-
keridirektoratet klagebehand-
lingen tidligere i august.

I Hordaland har Melaks fått 
medhold i sin klage og har der-
med fått konsesjonstilsagn. Det 
har medført at Hennco mister 
sin konsesjon.

Fiskeridirektoratet har av-

vist en klage fra Lingalaks i 
Hordaland. 

Det medfører at selskapet 
Telavåg Fiskeroppdrett får 
beholde sitt opprinnelige til-
sagn. Men denne saken er ikke 
endelige fordi Lingalaks har 
klagerett.

Håper lever
– Lingalaks leverte inn sin 
klage én dag for sent og har tre 
ukers klagerett på det. Dette 
viser hvor håpløs denne kon-
sesjonsrunden har vært, sier 

daglig leder Leif Rune Pedersen 
i nettverksselskapet Salmon 
Group.

Knut Hennø i Hennco, som 
nå mister sin konsesjon, sier 
at selskapet ikke har gitt opp 
å få beholde den selv om direk-
toratet har kommet med sitt 
negative vedtak.

– Vi håper på en bedre løs-
ning og spiller på alle strenger, 
sier Hennø.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Knutsen tror på Giske
Fylkesråd 
for næring 
i Nordland, 
Arve Knutsen, 
sier at han har 
god tro på at 
konsesjonsa-
ken skal løse 
seg politisk 
ved at det 
tildeles nye «friske» konse-
sjoner til de selskapene som 
«mister» konsesjonen de har 
fått tilsagn om i forbindelse 

med klagebehandlingen.
–Jeg kan ikke si så mye om 

den politiske prosessen nå. 
Men jeg har en god følelse 
for at settestatsråd i konse-
sjonssaken, næringsminister 
Trond Giske, vil gi grønt lys 
for nye «friske» konsesjoner, 
sier Knutsen.

Styreleder i Gildeskål 
Forskningsstatsjon, Kjell 
Lorentsen, sier at han setter 
sin lit til at Giske skal tildele 
nye konsesjoner.

Gildeskål Forskningssta-
sjon var et av selskapene 
i Nordland som først fikk 
tilsagn av Fiskeridirektora-
tets regionkontor, men som 
etter klagerunden «mistet» 
konsesjonen.

–Vi vil først prøve med det 
gode: At det kommer til en po-
litisk løsning. Men hvis ikke 
det skjer, blir det krig. For 
Fiskeridirektoratets vedtak 
skal ikke få stå uimotsagt, 
sier Lorentsen. 

Arve 
Knutsen
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Ivar svinger pisken over Giske

Agnar Berg
Bodø

– Dette er politikk. Enkleste ut-
vei for Giske er å tildele «friske» 
konsesjoner. Dermed slipper 
2009-konsesjonsrunden å bli 
husket som konsesjonsrunden 
der selskapet fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen er 
medeier i beriket seg med en 
konsesjon i Nordland på bekost-
ning av småoppdrettere der, 
sier Kristiansen.

Mistet konsesjonene
To lakseselskaper i Nordland, 
Lofoten Sjøprodukter og Gilde-
skål Forskningsstasjon, fikk i 

fjor sommer 
tildedelt hver 
sin laksekon-
sesjon i for-
bindelse med 
tildelingsrun-
den 2009.

Men i vår fikk 
de beskjed av 
Fiskeridirekto-
ratet at de sto i fare for å miste 
konsesjonene fordi to andre 
selskaper hadde klaget på at 
de ikke fikk konsesjoner.

Fiskeridirektoratet opplyste 
at disse to, Kobbvåglaks og Bin-
dalslaks, ville få sine søknader 
vurdert på nytt.

Bindalslaks er et heleid dat-
teselskap av Sinkaberg-Hansen 
i Nord-Trøndelag. Fiskeri- og 
kystministeren eier 11 prosent 
i Sinkaberg-Hansen.

Slutt på bråket
Kristiansen vil at Giske skal la 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål Forskningsstasjon få 
konsesjonene de ble fratatt. I til-
legg vil han at Giske «gir» Norsk 
Havbrukssenter én konsesjon 
fordi dette selskapet var inne i 
varmen i konsesjonsrunden i 
Nordland noen uker i vår.

I august stilte Kristiansen et 
skriftlig spørsmål til Lisbeth 
Berg-Hansen om konsesjons-
bråket i Nordland:

«Vil statsråden sørge for at 
det tildeles tre konsesjoner 
ekstra til Nordland, slik at Lo-
foten Sjøprodukter, Gildeskål 
forskningsstasjon og Norsk 

Havbrukssenter kan komme i 
gang med produksjon og at det 
settes en verdig avslutning på 
konsesjonsbråket?» 

2. september svarer Lisbeth 
Berg-Hansen:

Leter etter løsning
«... Spørsmålet om hvorvidt de 
selskapene som har fått om-
gjort sitt vedtak om tillatelse 
likevel skal få beholde denne, er 
til behandling i departementet 

FRISKE KONSESJONER: Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) mener enkleste politiske utvei for næringsminister Trond Giske er å tildele «friske» konsesjoner. FOTO: DN

Stortingsrepresentant 
Ivar Kristiansen (H) tror 
ikke næringsminster 
Trond Giske har noe 
annet valg enn å tildele 
tre «friske» laksekonse-
sjoner i Nordland.

z konsesjon

Trond Giske

Dette er politikk og  ”enkleste utvei for Giske 
er å tildele «friske» 
konsesjoner
Ivar Kristiansen, Stortingsrepre-
sentant (H)
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Vaksine 2: De skriver viderer at rekordsalget har en naturlig sammenheng 
med de kalde temperaturene som har skapt forsinkelser i settefiskproduksjo-
nen langs store deler av kysten.

slutt: På grunn av markant 
fall i etterspørselen etter lakse-
fôr år for år i det irske marke-
det, har Skretting bestemt seg 
for å legge ned produksjonen 
og administrasjonen ved West-
port i Irland.

– I dag starter selskapet 
en konsultasjonsperiode om 
nedleggelsen av produksjonen 
ved Westport i nær fremtid og 

overføring av produksjon av 
fôr til det irske markedet fra 
Skrettings fabrikker i Storbri-
tannia. Dette vil resultere i 22 
oppsigelser i Irland, og en rekke 
oppsigelser i felles tjenester 
basert i Storbritannia. Skret-
ting vil arbeide tett for å støtte 
sine ansatte i denne perioden, 
skriver selskapet i en presse-
melding i følge IntraFish.no.

Skretting legger ned anlegg

Vaksine: Intervet mener 
oppdretterne fremdeles bør 
vaksinere fisk mot PD, og sier 
tapene for næringen er betyde-
lig redusert med vaksinen. 
Ifølge Roy Olav Hovlid i Intervet 
har selskapet fortsatt høy tiltro 
til PD vaksinens effekt. – PD 
vaksinens effekt og sikkerhet 
er veldokumentert gjennom 
kontrollerte laboratorieforsøk, 
feltforsøk, samt erfaringer fra 
kommersielt bruk. Dokumen-
tasjonen viser at når PD er 
primærårsak til sykdommen på 
anlegget, vil PD vaksinen styrke 
fiskens evne til å motstå et 
sykdomsutbrudd, og betyde-
lig redusere tapene relatert 
til sykdommen, hvis et PD 
utbrudd først oppstår, sier han 
til IntraFish. I forrige uke gikk 
styringsgruppen i PDFri ut og 

sa at de nå ikke anbefaler PD-
vaksinen som et tiltak i kampen 
mot PD. – Dokumentasjonen 
Intervet nå besitter gir en klar 
indikasjon på at tapene knyttet 
til sykdommen PD kunne hatt 
et betydelig større omfang uten 
bruk av PD vaksinen. Vaksine-
ring mot PD er derfor både et 
nødvendig og viktig tiltak for å 
begrense tapene fra sykdom-
men. Det i tilegg av høy viktig-
het at alle anlegg innenfor et 
smitteområde vaksinerer for å 
oppnå flokkimmunitet, påpeker 
Hovlid. Han viser til at innenfor 
PD sonen er den stående fiske-
populasjonen tilnærmet gjen-
nomvaksinert, og det foreligger 
derfor ikke et godt grunnlag 
for å konkludere med henhold 
til hvordan sykdomsbildet ville 
vært uten PD vaksinasjon. 

Intervet: Viktig med PD-vaksinering 

ut: SalmonChile har for første 
gang gitt sine kommentarer til 
at to av de store oppdretterne 
i Chile, AquaChile og Invermar, 
har valgt å melde seg ut av or-
ganisasjonen, skriver intraFish.
no på sin nettside.

I en offisiell uttalelse sier 
SalmonChile at «uoverstigelige 
forskjeller» gjorde at AquaChile 
valgte å forlate organisasjonen. 

Utmeldelsen av AquaChile ble 
kunngjort 23. august og forma-
lisert syv dager senere. 

Den kom etter at Victor 
Hugo Puchi, som fremdeles er 
styreformann i AquaChile, gikk 
av som visepresident i Salmon-
Chile i begynnelsen av august. 

Oppdrettsnæringen i Chile 
har slitt de siste årene på grunn 
av sykdomssituasjon.

Kommenterer utmelding

ned: I uke 35 var eksportpri-
sen for fersk laks 37,62 kroner 
kiloen, en nedgang på 5 prosent 
sammenlignet med foregående 
uke, viser tall fra SSB. Eksport-
kvantumet for fersk laks i uke 
35 endte på 12.697 tonn, en 
oppgang på 4,8 prosent i for-
hold til uken før, da eksportk-
vantumet var 12.120 tonn.  I uke 
35 ble det eksportert 671 tonn 
frosset laks og prisen var 43,49 
kroner kiloen. Det er hengar.no 
som refererer tallene.

Prisfall på laks
lus: Professor i fiskehelse ved 
Universitetet i Bergen, Frank 
Nilsen oppfordrer til forsiktig-
het om Slice skal tas i bruk igjen 
i Nord-Trøndelag.

 – Det er fort gjort å sitte 
igjen med bare resistente lus, 
sier Nilsen til kyst.no. I en sak 
på nettstedet nylig, ble det 
meldt at man hadde registrert 
mindre resistensproblemer 
med Slice, og at man derfor nå 
vurderer å gjeninnføre legemid-
delet til vinteren igjen.

Professor advarer

Besøk: Statsminister Jens 
Stoltenberg besøkte Salmar 
på Frøya onsdag og skrøt 
av norsk oppdrettsnæ-
ring: – Når oljen tar slutt er 
oppdrett noe Norge kan leve 
videre av, siterer kyst.no.

sliter: Miljøvernforbundet 
sliter med sponsorene etter 
at oppdrettsnæringen har 
advart mot å støtte leder 
Kurt Oddekalv økonomisk. 
Bare i fjor tapte forbundet 
og datterselskapet 10,4 mil-
lioner kroner, skriver tu.no.

Vaksine: I løpet av august ble det solgt hele 57 millioner doser vaksine til 
laks. Det er tidenes største månedssalg i Norge, skriver vaksineleverandøren 
Europharma i sitt nyhetsbrev - refert av kyst.no.

Ivar svinger pisken over Giske
FRISKE KONSESJONER: Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) mener enkleste politiske utvei for næringsminister Trond Giske er å tildele «friske» konsesjoner. FOTO: DN

Fakta: konsesjoner
Det ble i for tildet 65 nye lakse- QQ

og ørretkonsesjoner. Fiskeridi-
rektoratets regionkontor tildelte 
konsesjonene.

Flere av selskapene som ikke QQ

fikk konsesjoner i fjor klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

I Nordland og Hordaland ble QQ

noen av selskapene som fikk til-
delt konsesjonser, fratatt konse-
sjonene fordi noen av selskapene 
som klaget fikk medhold.

Mange mener, blant andre QQ

stortingsrepresentant Ivar Kris-
tiansen (H), at det enste som kan 
få ro om tildelingsrunden er at 
det tildeles friske konsesjoner til 
de som i fjor fikk tildelt konse-
sjoner, men som i klagerunden 
mistet disse.

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand 
under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være 
tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti Sandvik
Bergen

Arnfinn Torg-
nes og Norsk 
Havbrukssen-
ter mener det 
var en forstå-
else om å vente 
med å tildele to 
konsesjoner i 
Nordland, til 
den rettslige 
striden mellom Fiskeridirek-
toratet og Norsk Havbrukssen-
ter var behandlet i Borgating 
Lagmannsrett. 

– I stedet tildeler de to kon-
sesjoner, før dommen i lag-
mannsretten. Vi er oppgitt, sier 
Torgnes.

Utsettelsen
Han reagerer også på at myn-
dighetene ba om utsettelse på 
ankefristen.
– Fiskerimyndighetene ba først 
om en utsettelse på en uke, så 
benytter de denne utsettelsentil 
å fatte vedtak i saken. På denne 
måten forsøker de å unngå en 
vurdering av holdbarheten i 
saksbehandlingen. Dette er å 
misbruke rettssystemet, sier 
Torgnes.

Dette er ikke Lise Kvinns-
land, seksjonssjef i Kyst- og 
havbrukssavdelingen i Fiske-
ridirektoratet enig i. 

– For det første kunne det tatt 

måneder før 
Lagmannsret-
ten avgjorde 
saken. Dette er 
det ikke mulig 
å fortuse, men 
beror på hvilke 
andre saker 
Lagmannsret-
ten har til be-
handling. Saken kunne også 
ha blitt anket videre til Høy-
esterett, noe som ville ha tatt 
enda lengre tid. I mellomtiden 
ville flere andre ventet på å få 
sin klage behandlet, og vi hadde 
ingen grunn til å ta mer hensyn 
til Norsk Havbrukssenter enn 
de andre, sier Kvinnsland. 

– Vi hadde allerede en kjen-
nelse som ga oss medhold på 
alle punkt. 

Misforståelse
Til påstanden om at Fiskeri- 
og kystdepartementet ba om 
utsettelse på tilsvar på Norsk 
Havbrukssenter sin ankesak, 
for at direktoratet skulle be-
nytte tiden til å fatte vedtak i 
saken har hun følgende kom-
mentar:

– Det er mange misforståelser 
her, og dette er en av dem. Vi har 
ikke hatt noe med utsettelsen 
å gjøre. Regjeringsadvokaten 
ba om utsettelse på grunn av 
ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser 
også at de tre søknadene Bin-
dalaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter nærmest var 
identiske, noe Norsk Havbruks-
senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en 
klasse for seg. De har sannsyn-
liggjort planer om en helt annen 
og høyere bearbeidingsgrad 
enn flere av de andre søkerne 
som fikk tillatelse i Nordland. 

Regelverk
Kobbvåglaks har sannsyn-
liggjort bearbeiding ut over 
slakting i sin søknad. Noe som 
skiller dem fra Norsk Havbruks-
senter, som ikke har synliggjort 
noe om bearbeiding ut over 
slakting, sier Kvinnsland.

Hun viser til at det følger av 
regelverket, utlysningen og 
søknadsskjemaet at søknaden 
må være komplett på søknads-
tidspunktet, og at denne ikke 
kan suppleres fra søker eller 
andre kilder.

– Norsk Havbrukssenter har 
enten ikke lest dokumentene 
godt nok, eller misforstått kra-
vene, noe som er beklagelig, 
sier Kvinnsland. 
 
Konkurransevridende 
Norsk Havbrukssenter har 
hevdet at regionkontoret i 
Nordland kjente til selskapets 
planer, og at dette skulle ha 
vært tatt hensyn til. Kvinnsland 
viser til at det ikke ville ha vært 
i samsvar med regelverket og 
forutsetningene for tildelingen 
å ta hensyn til informasjon som 
den enkelte saksbehandler satt 
inne med. 

– Det var ikke adgang til 
og ville ha utgjort en fare for 
usaklig forskjellsbehandling 
om regionkontoret skulle ha 
hatt anledning til å ta hensyn til 
opplysninger saksbehandlerne 
satt inne med, av mer eller min-
dre tilfeldige grunner, om de 
forskjellige selskapene. Hva da 
med et selskap regionkontoret 
ikke kjente til? 

En slik praksis ville dessuten 
gjort det umulig å etterprøve 
om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-
land. 

Spilleregler
Hun viser til at det i en kon-
kurransesituasjon er viktig å 
ikke endre spillereglene under-
veis. Dersom nye opplysninger 
skulle kunne vektlegges, måtte 
alle søkere ha fått samme an-
ledning til å komme med til-
leggsopplysninger. Et system 
for dette var det ikke lagt opp til 
i denne tildelingsrunden.

– Men Norsk Havbrukssen-
ter har full anledning til å få 
overprøvd lovligheten av saks-
behandlingen i en rettssak, sier 
Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 28

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter 
mener tildelingen av 
konsesjoner i Nordland 
har skjedd på feil grunn-
lag. Fiskeridirektoratet 
tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn 
Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-
syn til Norsk Havbruks-
senter enn de andre
Lise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne 
for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver 
avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein Hage
Bergen

For en uke siden ble det kjent 
at Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon 
begge mistet sine konsesjoner 
som en følge av en ankerunde 
til Fiskeridirektoratet. Kon-
sesjonssaken har nå versert i 
nærmere 12 måneder, og om-
trent alle involverte parter, med 
unntak av Fiskeridirektoratet, 
betegner saken som en farse. 
Nå er fylkeskommunen lei.

Forutsigbarhet viktig
– Når resultatet av klagebe-
handlingen foreligger, har det 
tatt nærmere 12 måneder fra 
tilsagn ble gitt til endelig av-
gjørelse. Dette er en uholdbar 
lang behandlingstid, mener 
Knutsen.

Han understreker det para-
doks at myndighetene krevde 
omtrent umiddelbar innbeta-
ling av prisen på åtte millioner 
per konsesjonen, men at man så 
altså venter i nesten ett år før 
en plutselig får avslag.

– Man må kunne forvente 
en hvis forutsigbarhet. Åtte 
millioner kroner er tross alt 
en del penger. Vi mener derfor 
det burde være en selvfølge 
at Giske ordner opp, sier han 
videre.

Fylkesråden påpeker videre 
at selv om tilsagnsmottakerne 
ble informert om at eventuell 
bruk av konsesjonene skjedde 
på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-
tabelt å trekke 
tilbake gitte 
tilsagn så lang 
tid i etterkant. 

–  For ut-
sigbarhet er 
fraværende i 
denne saks-
behandlingen, 
påpeker han.

Sendt brev
Knutsen har 
sendt et brev 
til Giske, der 
han ber Næ-
ringsministe-
ren om å ordne 
opp i saken.

– Nordland 
fylkeskommu-
ne vil be stats-
råden følge rådet fra næringen 
og politikere om å tildele to nye 
konsesjoner i Nordland fylke. 
Dette for å få avsluttet proses-
sen rundt konsesjonsrunden 
i 2009 uten at de firmaer som 
blir rammet av nye tolkninger 
av tildelingsforskriftene mister 
sine rettigheter til konsesjonen, 
er konklusjonen i brevet.

Knutsen vil nå prøve å få til et 
møte med statsråd Giske. Med 
seg på turen til Oslo håper han å 
få med seg fylkesordfører i Hor-
daland, Torill Selsvold Nyborg, 
som representerer det andre 
fylket som har vært preget av 
konsesjonsrot.

Klar argumentasjon
Knutsen understreker at det er 
flere momenter som burde være 
avgjørende for at løsningen 
bør bli to ekstra konsesjoner 
til fylket. Følgende poeng blir 
skikkert overfor Giske:
n Det er over ett år siden konse-
sjonen ble gitt til  firmaene.
n Det er er ett år siden firmaene 
betalte inn 8 mill kr. til stats-
kassen for konsesjonen.
n Først ett år etter utlysningen 
av konsesjonene kommer Fiske-
ridirektoratet til at de har tolket 
sine egne tildelingsforskrifter 
feil og på dette grunnlag truk-
ket tilbake konsesjonene.
n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-
dukter AS er kvalifiserte til 
konsesjonen på grunn av sin 
oppdrettsvirksomhet og sine 
foredlingsanlegg i Nordland. 
Nordland fylkeskommune kan 
ikke se at bedriftene har gjort 
noen feil ved å forholde seg til 
den første tolkningen av tilde-
lingsforskriftene.

Håper på løsning
Fylkeskommunen har vært i 
dialog med departementet si-
den mai måned, og Knutsen har 
et håp en fornuftig løsning.

– Du er ikke redd for at en 
økning i konsesjonstallet kan få 
presedens for andre fylker?

– Nei, på ingen måte. Nord-
land og Hordaland er ulik alle 
de andre fylkene fordi det her er 
bedrifter som først har fått og 
så mistet sine konsesjoner. Det 
tror jeg også de andre søkerne 
ser, sier han.
- 
oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er 
nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTriden
Fiskeridirektoratets region-Qn

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

 Klagebehandleingen er ennå Qn

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-Qn

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring 
i Nordland fylke, Arve 
Knutsen, ber nå næ-
ringsminister Trond 
Giske ordne opp i 
konsesjonsrotet i fylket. 
– Tildel to ekstra konse-
sjoner til Nordland, sier 
han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne 
saksbehandlingen.
Arve Knutsen, fylkesråd for næring 
i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

Øystein HageBergenFør helgen ble det klart at Fis-keridirektoratet i Bergen på nytt gjør om hvem som får og hvem som ikke får konsesjon i Nordland. Resultatet ble at Gildeskål forskningsstasjon og Lofoten sjøprodukter tapte kampen om konsesjonene. Måsøval reagerer sterkt på hvordan tildelingsprosessen har vært.De små tapteMåsøval mener utgangspunk-tet for tildelingsrunden var at 

de små skulle få mulighet til å vokse seg større, men slik det er blitt nå er utfallet stikk motsatt.– Jeg synes rett og slett at det er en skam at enkelte av de minste, som bare hadde en konsesjon, ikke har fått mulig-het til å få flere. En rekke av selskapene har vært med på å bygge opp denne næringen, og blir igjen dem som taper.– Nå har istedenfor de store blitt prioritert igjen, sier han.Lik situasjonSelv kom Måsøval i en nokså til-svarende  situasjon som i Nord-land, der han ville oppdrette i et fylke og bearbeide i ett annet. Det ble brukt mot selskapet, mens det i Nordland tvert imot har vært en faktor som utløste endret tildeling.– Dette er nok et bevis på at hele runden har fungert dår-lig. Vi har heller ingen klare forskrifter eller plan å forholde oss til, slik at det nesten er po-engløst å anke. Ikke en gang 

rettslig er det lett å prøve dette, sukker han oppgitt. – Vi som var med på å slakte ned etter Pd-utbruddene taper igjen, mens de som solgte kon-sesjoner før PD-utbruddene blir honorert med nye konsesjoner. Hvor er logikken? spør han. Flyttet fiskerMåsøval Fiskeoppdrett har base på Frøya i Sør-Trøndelag. Selskapet har én av sine opp-drettskonsesjoner i nabofylket Møre og Romsdal. Måsøval Fiskeoppdrett søkte om ytterligere én konsesjon i Møre og Romsdal i forbindelse med tildeleingsrunden 2009. Selskapet ville ta fisken over fylkesgrensen og slakte og 

bearbeide fisken fra Møre og Romsdalkonsesjonen i Roan kommune i Sør-Trøndelag, men fikk avslag på klagen hos Fis-keridirektoratet.– Vi ønsket å styrke fabrikken i Roan. Vi har ikke hatt nok rå-stoff til helkontinuerlig drift, og dette hadde vært en mulighet til å styrke arbeidsplassene. Noen kommuner har falt imellom alle stoler i forhold til oppdrettsvek-sten, og Roan er et slikt område, sier han videre.UliktAvgjørelsene i klagesakene i Nordland ble annerledes enn klagesaken i Møre, siden 

sakene var ulike. I Møre og Romsdal var det prioritering mellom likestilte søkere, mens i Nordland var det bedre stilte søkere som ble prioritert, sa seksjonssjef Lise Kvinnsland i Fiskeridirektoratet til Fiskeri-bladetFiskaren før helgen. – I Møre var det flere som oppfylte kriteriene i forskrif-tene, mens vi i Nordland har lagt vekt på at de to selskapene som har fått medhold i sine kla-ger, hadde et bedre opplegg for videreforedling enn de som nå har fått avslag.oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Oppdrettspioner og daglig leder Karsten Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett er svært oppgitt over tildelings-runden av nye konsesjoner.FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner.60 av disse var knyttet til QQkonkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkontorenes vedtak til Fiskeridirektoratet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Kritikken mot den siste konsesjonstildelings-runden når nye høyder. Karsten Måsøval fikk konsesjonsavslag, og mener tildelingenpro-sessen kan betegnes som en skam.

z konsesjoner

Lise Kvinnsland

Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam at enkelte av de min-ste som bare hadde en konsesjon ikke har fått mulighet til å få flere. Karsten Måsøval

HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.Berg-Hansens selskap gjorde reint bord Fakta: stridenSinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Mer rot til retten

Tung sak å behandle

12 

FiskeribladetFiskaren 9.august 2010

Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen. Molaug går av som leder i Akva Group

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

Ute til høring Sterk salgsvekst

Ulikt for klagesak i Møre – Ser bort fra for-skriften

Norsk sjømatMarkedsmuligheter

HAVBRUK 13

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingenFHL er svært kritisk til hele denne konsesjons-runden, og mener at man må ta lærdom av feilene og ikke gjøre det på denne 

måten igjen. – En prosess med flere aktører, det vil si der Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene deltar, så vil det lett bli konflikter. Her er det også foretatt subjektive vurderinger som har skapt ytterligere problemer, sier Geir Ove Ystmark, direk-tør for næringsutvikling, i Fiskeri- og havbruksnærin-

gens landsforening. – Vi har hele tiden vært kritisk til fylkeskommunen sin rolle, og påpekt at veksten må skje på en mest mulig objektiv måte, sier han videre og skisserer følgende forslag:Q Øke MTB - og dermed gi mulighet for alle.Q Innføre gjennomsnittlig MTB som også gjør hverda-

gen enklere for de mindre.QQTildeling via objektive kriterier som loddetrekning, auksjon eller tilsvarende.– Problemet er at det lett går politikk i utvekslingen når vi har skjønnsmesige vurderinger. Og når det samtidig blir ulikt fra fylke til fylke så får vi en langt mindre enhetlig 

forvatning enn ønskelig. Vi ønsker mer forutsigbarhet, sier han.FHL har ikke tatt stilling til om Nordland bør tilføres flere konsesjoner, for på den måten få slutt på bråket.– Det må vi diskutere internt først, men det vil lett få konsekvenser for resten av landet også.

Geir Ove Ystmark
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.

Øystein HageBergen– Dette kan fort utarte seg til en komplett politisk skan-dale, sier Ha-rald T. Nesvik (Frp), når han får høre om vedtaket.  Nes-vik rister på hodet over saksbehandlingen i denne saken.Bråket rundt tildelingene av oppdrettskonsesjonene i Nord-land tar ingen slutt, og fredag kom det endelige vedtaket til  Fiskeridirektoratet i Bergen.Der er det klart at det er de to sel-skapene med t i l k ny t n i n g til Sinkaberg-Hansen, altså selskapet stats-råd Lisbeth Berg-Hansen er medeier i, som vinner kam-pen om konsesjonene. Men tro-lig er ikke siste ord sagt ennå.Utrolig skuffet– Vi er utrolig skuffet. Dette er urettferdig, og vi synes vi innehar de kravene som skal til for å få konsesjon, sier Kjell Lorent-sen, styreleder i Gildeskål Forskningsstasjon til FiskeribladetFiskaren.Vedtaket er så ferskt at han ennå ikke har satt seg inn i kon-sekvensene av nei-et, men han og resten av ledelsen i selskapet vil nå vurdere nøye hva de vil 

gjøre videre i saken. – Kan det være aktuelt å gå til retten for å få konsesjon?– Det kan jeg ikke svare på nå. Først må vi vurdere situa-sjonen, og se hvilke konsekven-ser det får. Vi håper også det er mulig å finne en løsning.– Hvilken løsning ser du for deg?– Det må være at alle får kon-sesjon, sier han. Lorentsen er svært oppgitt over hele saks-behandlingen i denne saken, og føler at direktorat og departe-menet har endret kjørereglene underveis. – I utgangspunktet fikk vi vite at både oppdrett og bearbei-ding skulle skje i ett og samme fylke. Så får vi plutselig under-veis i prosessen melding om at bearbeiding også kan skje i andre fylker. Dette vitner om en svært uryddig prosess, sier han videre.Får konsekvenser– Vil dette vedtaket får konse-kvenser for dere?– Ja, det er helt klart. Vi må selvsagt måtte se på beman-ningen vår, men det er altfor tidlig å si hva resulatet blir.– Hvordan reagerer du på at det er Sinkaberg-Hansen, statsrådens selskap, som går seirende ut av denne saken?– Til det vil jeg si at jeg synes Finn Sinkaberg har gjort en upåklagelig jobb, og jeg har full tiltro at alt er gått riktig for seg. Jeg vil ikke beskylde ham for noe, sier han videre. Juridisk hjelpRoger Mosseng i Lofoten Sjø-produkter sier til FBFI at han nå vil søke juridisk hjelp for å se hvordan de kan ta saken videre.– Jeg er utrolig skuffet. Dette er et overgrep og voldtekt av næringslivet.  Avslaget kom-mer som et sjokk på oss, og det virker som om vi er et tilfeldig offer. Mosseng er kritisk til saksbehandlingen, og mener myndighetene tar fra dem en rettighet til å produsere 1000 tonn hvert år, med en verdi på 40 millioner kroner.  Konse-kvensen blir store for dem. – At de kommer ett år etter og endrer et vedtak er uholdbart. Saksbehandlingen tåler ikke dagens lys, sier han.Politisk skandaleFrp-politiker og medlem av Næringskomiteen, Harald T. 

Nesvik mener denne saken fort kan utvikle seg til en politisk skandale, hvis ikke Nærings-minister Trond Giske griper inn og ordner opp.– Jeg har full tiltro til Lisbeth Berg-Hansens rolle i denne sa-ken, men dersom vi ikke får en skikkelig klargjøring og en fornuftig løsning tror jeg det vil bli svært mange som kommer til å sette spørsmål til håndte-ringen. Uholdbart– Det er rett og slett en uhold-bar saksbehandling av Fiske-ridirektoratet, og jeg vil nå be om en skriftlig klargjøring fra Trond Giske i saken. Jeg vil heretter rette alle mine spørs-mål til ham, og ikke lenger Fiskeri- og kystdepartementet, sier han.– Hva bør i så fall bli løsnin-gen?– Det eneste riktige i denne saken er å gi alle konsesjon, fastslår han.oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

Berg-Hansens 
selskap gjorde 
reint bord

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Fakta: stridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner.60 av disse var knyttet til QQkonkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkontorenes vedtak til Fiskeridirektoratet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Sinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Harald T. Nesvik

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Harald T. Nesvik

HAVBRUK Strukturerer: Den færøyske oppdrettsnæringen har strukturert og gått fra rundt 60 selskaper til fem. Oppdrettsselskapet Viking Seafood har nylig inngått tett samarbeid med de to andre mindre selskapene på Færøyene

Mer rot til retten

Fakta: tar tid

Lakseoppdrettselskapet Gildeskål Forsknings-stasjon går til tingretten med begjæring om mid-lertidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste en laksekonsesjon selskapet ble tildelt i fjor.

z konsesjonrot

Det blir litt lettvint av Fis- ”keridirektoratet å bare sende oss et brev om at vi står i fare for å miste konsesjonen

Stortinget tar opp rotet

Midlertidig forføyning

Anket 
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Kjell Lorentsen

Lisbeth Berg-Hansen

Tung sak å behandleSeksjonssjef Lise Kvinns-land i Fiskeridirektoratet sier at saken har vært svært vanskelig å behandle, ikke minst grunnet omfattende dokumentasjon i sakene. Det er en av grunnene til at direktoratet har brukt den tiden de har gjort. Saken er nå ferdigbehandlet, og den eneste muligheten for at saken kan få en annen slutt er enten rettslig eller politisk.– Det har vært viktig å behandle alle sakene korrekt og upartisk, uavhengig av om selskapet har tilknytning 

til statsråden eller ei.  Vi har foretatt en svært nøye og gjennomarbeidet vurdering, sier hun.– Hvordan reagerer du på kritikken?– Vi har gjort en svært omfattendejobb, og kritikken kommer fra personer som ikke vet hva vi har gjort. Hun påpeker at det i forhold til EU-reglene ikke har vært noen forutsetning at både be-arbeiding og oppdrett skulle foregå i ett og samme fylke.– Det har ikke vært avgjø-rende, understreker hun.
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Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.

Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen.

JOBB: Knut Molaug takker av etter 22 år som toppleder i AKVA group ASA. Finansdirek-tør Morten Nærland konstitue-res konsernsjef i selskapet.– De siste to årene har vært meget tøffe. Når jeg nå trekker meg som leder i selskapet så er dette en konsekvens av at jeg føler jeg må ta ansvar for at jeg har bommet i mine forvent-

ninger til markedsutviklingen etter finanskrisen. Dette har ført til at vi har feildimensjonert organisasjonen og selskapet har dermed ikke skapt tilfreds-stillende økonomiske resultater i denne perioden. Dette er mitt ansvar og det er med bakgrunn i dette at jeg har bedt styret om å løses fra min stilling som konsernsjef, sier Molaug.

Molaug går av som leder i Akva Group

sykdOm: I sommer er det meldt om 11 tilfeller av på-vist PD i Ryfylkebassenget. Mattilsynets regionkontor for Rogaland og Agder har gått ut med anbefalinger til aktørene i oppdrettsnæringen.I løpet av sommeren har Pancreas disease (PD) nær-mest utviklet seg til en epidemi med 11 nye påvisninger i løpet 

av kort tid. sykdommen har i år rammrt både stor og liten fisk.Samlet sett er dette en stor utfordring både økonomisk, smitte- og dyrevernmessig, skriver Mattilsynet i en pres-semelding.Mattilsynet anbefaler en rekke tiltak for å hindre spred-ning til nye områder, som de vil følge videre opp.

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

OPPdRETT: Samarbeidsfo-rumet Salmon Aquaculture Dialogue har lagt fram et utkast til nye, internasjonale standar-der for ansvarlig og bærekraftig lakseoppdrett. Nå ønskes det kommentarer til utkastet, og de kan skrives inn på nettsida til WWF. Tilbakemeldinger må være klare innen 3. oktober i år.

Ute til høring REsulTaT: Veksten fortset-ter for Aker BioMarine i andre kvartal med positiv tall for første gang for konsernet. Det gode resultatet skyldes sterk omsetningsvekst, godt fiskeri og stabil produksjon. Sertifise-ringen fra MSC er en bekreftel-se på at Aker BioMarine driver et bærekraftig fiske.

Sterk salgsvekst

fiskE: Det har vært dårlig laksefiske i svært mange av landets lakseelver de siste åra, men nå er laksefiskerne optimistiske.Laksefisket har vært godt i Drammenselva i år, og nå er også Numedals-lågen full av bitevillig laks.

aksJER: Analytiker Geir Kristiansen i Argo Secu-rities kommer med flere kjøpsanbefalinger. Vi liker særlig Cermaq, som er godt posisjonert til å vokse i Chile i årene fremover. Kursmålet på Cermaq er 75 kroner.

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Ulikt for klagesak i MøreAvgjørelsene i klagesakene i Nordland ble annerledes enn klagesaken i Møre, siden sakene var ulike. I Møre og Romsdal var det prioritering mellom likestilte søkere, mens i Nordland var det bedre stilte søkere som ble priori-tert. Det sier seksjonssjef Lise Kvinnsland i Fiskeridirekto-ratet til FiskeribladetFiska-ren, etter at Bindalslaks AS og Kobbvåglags AS fikk medhold der Måsøval Fiskeoppdrett AS fikk avslag.– I Møre var det flere som oppfylte kriteriene i forskrif-

tene, mens vi i Nordland har lagt vekt på at de to selska-pene som har fått medhold i sine klager, hadde et bedre opplegg for videreforedling enn de som nå har fått avslag.Måsøval Fiskeoppdrett har base på Frøya i Sør-Trønde-lag. Selskapet har én av sine oppdrettskonsesjoner i nabo-fylket Møre og Romsdal. I fjor søkte Måsøval Fiskeoppdrett om ytterligere én konsesjon i Møre og Romsdal i forbin-delse med tildeleingsrunden 2009. Selskapet ville ta fisken over fylkesgrensen og slakte 

og bearbeide fisken fra Møre og Romsdalkonsesjonen i Roan kommune i Sør-Trønde-lag, men fikk avslag på klagen hos Fiskeridirektoratet.

HAVBRUK Avtale: Torskeoppdrettsselskapet Codfarmers er inne i en veldig viktig periode. I løpet av en drøy måned må selskapet få på plass en avtale med aksjonærene om å skyte inn mer penger, skriver IntraFish.Leppefiskboliger i laksemerden

Ingen USA-avgjørelse foreløpig

– Ser bort fra for-skriftenFakta: klagerLakseselskapet Måsøval Fiskeoppdrett får ikke «2009-konsesjonen» fordi selskapet skal slakte fisken i et annet fylke selv om tildelings-forskriften åpner for det. z konsesjoner

Dette føles som en  ”urimelig forskskjellbe-handling

Norsk Fisketransport AS7970 Kolvereid • 908 78 071www.norskfisketransport.no

Noe ledig brønnbåtkapasitet• Smoltkjøring• Avlusing• Splitting• Sortering• SlaktekjøringTrøndelag–Finnmark
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Vi gir lokale ideer globale muligheter

MARINNorsk sjømatMarkedsmuligheter

Velkommen til seminar på Rica Nidelven iTrondheim 19. august fra 10-14. På programmet står innlegg fra bedrifter omerfaringer ved salg av norsk sjømat i forskjelligemarkeder, samt orientering fra Innovasjon Norge ommuligheter  og utfordringer i Polen/Øst-Europa og iTyrkia.Les mer og meld deg på her:www.innovasjonnorge.no/nor-fishing
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Arve 
Knutsen

Trond Giske
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Lise 
Kvinnsland

Kort-, mid- og 
langlenket kjetting 
som leveres i
natursort, malt eller 
galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 
Mail: post@trygg.no
www.trygg.no

Møt oss 

på stand 
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for 
å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune 
i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt 
på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før 
verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens 
lusetall for juli viser dobling av 
antall voksne hunnlus i Sogn og 
Fjordane og 50 prosent økning 
i Hordaland sammenliknet 
med kriseåret 2009. I Horda-
land var det i juli 0,6 voksne 
hunnlus per fisk i snitt. I Sogn 
og Fjordane var det 0,4 voksne 
hunnlus i snitt. Dette er mer 
enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-
menliknet med juli i fjor, mener 
Norske Lakseelver. NL allerede 
har fått bekymringsmeldinger 
fra flere av sine medlemmer 
om en økning i lusemengden 
på villfisk fanget i elvene, og 
tallene fra oppdrettsnæringen 
bekrefter at lusemengden langs 
vestlandskysten nå er kraftig 
økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et 
driftsresultat før biomassejus-
teringer på 173 millioner kroner 
i andre kvartal 2010, sammen-
lignet med 102 millioner kroner 
i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets 
kvartalsrapport tirsdag.

Justeringene i biomasse 
utgjorde 26 millioner kroner 
(202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) 
av driftsinntekter på 660 mil-
lioner kroner (456).

Slaktevolumet i Norge var to-
talt 11.100 tonn i andre kvartal, 
ned fra 12,100 tonn i samme 
kvartal i fjor. Inkludert Norskott 
Havbruk var totalt slaktevolum 
i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 
14.900 tonn i samme kvartal i 
fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt 
fornøyd med vedtaket fra 
Fiskeridirektoratet, tross i alt 
for lang behandlingstid, sier 
Knut Asbjørn Forland i Telavåg 
Fiskeoppdrett til kyst.no. Som 
medeier i Sotra fiskeindustri vil 
en ny konsesjon være av stor 
betydning for bedriften.Fiske-
ridirektoratet har nå avsluttet 
klagebehandlingen i Hordaland 
fylke i forbindelse med tildeling 
av tillatelser til oppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret i 2009. 
Vurderingen av klagesakene 
i Hordaland er nå avsluttet. 
Fiskeridirektoratet har avvist 
klagen fra Lingalaks AS med det 
resultat at Telavåg Fiskeopp-
drett AS beholder sitt opprinne-
lige tilsagn.

Fornøyd i vest
syKdOm: Til tross for et 
gjennomsnittelig lusenivå som 
er over tiltaksgrensen på 0,5 
kjønnsmodne hunnlus per 
fisk, så har ikke Mattilsynet i 
Sunnhordland registrert økte 
problemer med resistens. – 
Men vi følger situasjonen nøye, 
sier distriktssjef Arne Oftedal i 
Mattilsynet i Sunnhordland til 
kyst.no Ifølge Lusedata.no er 
det gjennomsnittelige lusenivå-
et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk.Det er 0,1 over 
tiltaksgrensen som gjelder ut 
august. (Fra 1. september økes 
tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-
den hunnlus per fisk.) Distrikts-
sjef for Mattilsynet i Sunnhord-
land, Arne Oftedal bekrefter 
inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et 
resultat før skatt på 15,2 mil-
lioner kroner i andre kvartal 
2010, mot -6,0 millioner 
kroner i samme periode året 
før. Det opplyser selskapet 
tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over 
hele verden. Dette gjør oss til det største globale 
selskap innen maritim elektronikk i verden. Med 
vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen 
maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serien
SAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF 
er spesielt designet for fiske- og 
arbeidsbåter med den velkjente 
SAILOR kvaliteten og egenskaper
som:
    - Replay funksjon (opptak/avspilling)
        - Stort display med dimbart rødt baklys
    - Store knapper for enkel betjening
    - Vanntett
    - Kraftig høytaler
           

 

Selvmonterende     
garn 

Garnets egenskaper:
1. Fisker bedre? 
2. Stor fleksibilitet i 

nettet
3. Superlett å montere
4. Holder seg meget 

greie under drift, 
snurrer ikke på 
telnen

5. Mindre krabbe, 
botnrask

6. Mindre slitasje da 
garneringsmasken 
står fri

- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  
demonstrert hvordan garna fungerer 
- Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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og er ikke endelig tatt stilling 
til.»
I konsesjonssaken er det næ-
ringsminster Trond Giske 
som er settestatsråd, og hans  
departement som behandler 
saken.
– Jeg oppfatter svaret fra Berg-
Hansen på mitt spørsmål som 
positivt. Berg-Hansen kunne ha 
sagt at siste ordet er sagt i og 
med at Fiskeridirektoratet har 
gjort et endelig vedtak som skal 
stå. Jeg tror at det at Giske nå 
har saken tyder på at de leter 
etter en ny løsning. Etter mitt 
syn er eneste løsning å tildele 

«friske» konsesjoner, sier Kris-
tiansen.

Brev til Giske
– Hva tror du Giske kan risikere 
ved å si ja til «friske» konse-
sjoner?

– Ingen ting. Jeg tror han 
er for det, men at han møter 
motstand i byråkratiet i depar-
tementet, sier Kristiansen.

Styreleder i Gildeskål Fors-
kningsstasjon, Kjell Lorentsen, 
sier at han for et par dager siden 
sendte et brev til Giske for å be 
om at møte med han.

– Jeg har ikke hørt noe fra 

deparmentet om det går i or-
den. Poenget med møtet er å få 
lagt fram vår sak. Jeg oppfatter 
det forøvrig som positivt for sa-
ken vår at departementet ennå 
ikke har tatt en avgjørelse, sier 
Lorentsen

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24
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HAVBRUK Russland: – Vi kunne selt rundt tre gongar meir aure til russiske kundar 
enn det vi produserar i dag, seier administrerande direktør Hans Jørgen 
Runshaug i Sjøtroll Havbruk AS. Det er kyst.no som har snakka med han.

Vi ha tildelingsrunden nøytralt belyst

Agnar Berg
Bodø

Det sier daglig leder og medeier 
i lakseselskapet Skottneslaks i 
Lofoten, Terje Øvreskotnes. I 
forrige uke sendte han en klage 
til Sivilombudsmannen. Klagen 
var merket: «Klage på forvalt-
ningssak - Fiskeridirektoratets 
tildelingsrunde 2009 for laks/
ørret konsesjoner».

I målgruppen
– Jeg håper å få en redelig ut-

talelse fra Sivilombudsmannen 
om konsesjonsrunden 2009 og 
at det blir avdekket hva som 
virkelig har skjedd i denne kon-
sesjonsrunden. Fiskerimyndig-
hetene skal ikke få fred fra meg. 
Men jeg har ikke forhåpninger 
om at det skal ende opp med at 
vi ved en uttalelse i vår favør 
fra Sivilombudsmanne skal få 
den konsesjonen vi søkte om, 
sier Øvreskotnes.

Skottneslaks holder til på 
Vestvågøy. Lakseselskapet 
har én laksekonsesjon og eget 
lakseslakteri.

Øvreskotnes sier at han der-
for trodde at selskapet var midt 
i målgruppen for konsesjons-
runden 2009.

Bråk i Nordland
Selskapet søkte i fjor om en 
konsesjon, men ble ikke prio-
ritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor i Nordland.

Skottneslaks klaget region-
kontorets vedtak til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen. I slutten av 
april i år ble det klart at Fiske-

ridirektoratet vi Bergen valgte 
å opprettholde regionkontoret 
sitt vedtak.

Det ble i fjor tildelt til sammen 
65 ørret og laksekonsesjoner. 
De fleste av disse, 15, var øre-
merket Nordland fylke.

Det var også i Nordland det 
ble mest bråk om konsesjonen: 
Det var langt flere søkere enn 
konsesjoner tilgjengelig.

Fokus på tolkingen
I tildelingsforskriften for kon-
sesjonsrunden 2009 er det to 
kritereier som skal brukes:

«Om søker er en mindre ak-
tør» og «Om søker vil legge til 
rette for økt bearbeiding med 
sikte på økonomisk integrasjon 
i kystdistriktene i Norge».

– Jeg mener at tildelingskrite-

riene i seg selv ikke holder mål. 
Et lite selskap kan ha opp til 19 
konsesjoner og dette med vide-
reforedling er uklart. Men det 
er ikke kriteriene i seg selv jeg 
«angriper». Det er tolkingene av 
kriteriene som Fiskeridirekto-
ratet har gjort jeg blant annet 
vil ha belyst. Regionkontoret til 
Fiskeridirektoratet har tolket 
kriteriene forskjellig innad i 
fylket og det er forskjelling tolk-
ning mellom de regionkonto-
rene, sier Øvreskotnes.

Negativ oppmerksomhet
Skottneslaks skriver dette om 
tolkning av tildelingskriteriene 
i sin klage til Sivilombudsman-
nen: 

«Da vårt selskap mener å 
ha tolket ordlyden i forskrif-
ten korrekt vil vi ha en full 
juridisk fortolkning av tilde-
lingsforskriften. Dette vil være 
oppklarende, ikke bare for 
Skottneslaks som søker, men 
også for alle de øvrige søkerne. 
Tildelingsrunden har fått svært 
mye negativ media oppmerk-

somhet. Det har vært mye unø-
dig støy både mellom oppdret-
tere og mellom forvaltning og 
oppdretterne. Dette er grunn 
nok til at en nå må få en juridisk 
vurdering av hvordan søkerne 
skal forstå forskriften, også 
med et påfølgende klart svar på 
hvilke forpliktelser hver enkelt 
prioriterte søker har, opp mot 
ordlyden i forskriften. Dersom 
svaret er at en ikke har noen 
forpliktelser, ja da må en svare 
på hvorfor en har vektlagt kri-
teriet så sterkt som en beviselig 
har gjort. Skottneslaks AS kan 
dokumentere alt vi har skrevet 
i vår søknad!»

Lobbyvirksomhet og pene 
søknader
I tildelingsrunden 2009 fulgte 
det ingen forpliktelser med det 
søkerne skrev. Derfor har til-
delingsrunden av mange blitt 
beskrevet som et verdensmes-
terskap i søknadsskriving.

Øvreskotnes sier at han på 
ærlig vis ikke kunne skrive i 
søknaden at han ville bearbeide 

– Jeg tror ikke vi får 
noen ny laksekonsesjon, 
men myndighetene skal 
i hvertfall ikke få fred. Nå 
skal Sivilombudsman-
nen få lov til å belyse 
dette vanviddet.

z KONSESJONENE Fiskerimyndighe- ”tene skal ikke få fred 
fra meg
Terje Øvreskotnes, 
lakseoppdretter
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Brønnbåt: Aas Mekaniske Verksted AS har inngått kontrakt med Bømlo 
Brønnbåtservice AS om bygging av en ny ny 1500 m3 brønnbåt. Nybygget 
skal leveres 1. kvartal 2012, melder kyst.no.

Chile: En chilensk forskningsrapport støtter det professor Are Nylund tid-
ligere har hevdet, nemlig at ILA-viruset i Chile kom fra Norge med rogn. Aqua 
Gen betviler påstandene, skriver kyst.no.

metode: – Det er utviklet gode 
metoder for å spore rømminger 
tilbake til den merden de rømte 
fra, skriver kyst.no.  Metodene 
brukes aktivt og det er for 
tiden flere pågående saker, sier 
forsker ved Havforskningsinsti-
tuttet Øystein Skaala. Han tror 
i likhet med flere at det er store 
mørketall når det gjelder røm-
ming. Skala er kontaktperson 

for et stort sporingsprosjekt 
som ble igangsatt etter vedtak 
i Stortinget for noen år siden. 
Prosjektet endte opp med en 
rapport og en metodikk for 
å bruke DNA-markører for å 
spore fisken tilbake til den 
merden den kom fra. – Dette 
fungerer veldig bra. Men fisken 
bør helst fanges ikke for mange 
uker etter rømming, sier Skåla.

Sporer rømlingene effektivt

øker: Lusenivået økte fra juli 
til august i alle regioner. Øknin-
gen er størst i Trøndelag og i 
Hordaland, melder IntraFish.no. 

– Vi ser samme utvikling som 
i fjor, sier tilsynsdirektør i Mat-
tilsynet, Kristina Landsverk, 
i en artikkel på etatens hjem-
meside.

De siste innrapporterte luse-
tallene fra oppdretterne viser 
at lusenivået steg fra juli til 
august. Økningen er som ventet 
siden høyere sjøtemperatu-
rer er gunstig for lakselusas 
formering.

– Dette er som ventet. Det er 
viktig å understreke at arbeidet 
mot lakselus er et langt løp; her 
er det ingen raske og enkle løs-
ninger, sier tilsynsdirektøren.

En annen årsak til at luseni-
vået har økt, er at anlegg i en-

kelte områder fremdeles driver 
ukoordinert avlusing. Dermed 
øker smittepresset og lusen 
sprer seg tross behandling.

– Samordnet lusekoordine-
ring er en nøkkel for å hindre 
økning i lusenivået, sier tilsyns-
direktøren.

På nasjonalt nivå var det 
i august 0,45 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk. Utviklingen er 
tilsvarende som i fjor. Gjelden-
de tiltaksgrense i august var 
0,5 voksen hunnlus eller flere 
enn tre lakselus av bevegelige 
stadier i gjennomsnitt per fisk.

Troms og Finnmark har det 
laveste lusenivået av alle regio-
ner. Tallene var lave i perioden 
mai til juli, men stiger i august. 
Region Trøndelag og Møre og 
Romsdal hadde det høyeste 
nivået blant regionene.

Lusenivået øker overalt

sjømat: Fra 1.november 
blir godfisk.no lansert i en ny 
og teknologisk mer avansert 
utgave. Utpå nyåret kan du på 
enkelt vis laste ned sjømat-opp-
skrifter på mobil. Eksportut-
valget for fisk (EFF) har jobbet 
med et stort prosjekt i snart ett 
år.  – Vi lager en ny plattform 
for innholdsstyring, såkalt 
«content magagement». Det er 

grunnlaget for en oppjustering 
av våre mobil-systemer som vi 
venter å ha klar på nyåret. For 
oss er dette et svært løft og en 
komplisert operasjon, sier EFFs 
informasjonsdirektør Christian 
Chramer til IntraFish. Av 10 mil-
lioner kroner som EFF bruker 
på markedsføring av laks i 
Norge i år, går 1,5 millioner til 
digitale kanaler.

Du kan få kokebok på mobilen din

villaks: – Denne laksen holdt 
jeg på med en time, det var som 
å ha en stein på kroken, sier 
Kåre Haaland. 19,5 kilo veide 
laksen, men den har stått litt i 
elva, og var nok over 20 da den 
fant veien fra salte Frafjord og 
opp i ferskvann. Så vidt Aften-
bladet i Stavanger kan se av lak-
sebørser i Rogaland, er denne 
fisken fylkets nest største så 
langt i 2010. Bare den største 
Suldalslaksen som ble tatt i fos-
sen, 20.5 kilo, er større.

En skikkelig stor en
tang: Tangdyrking i Norge kan 
både fjerne et forurensings-
problem og skape en lønnsom, 
miljøvennlig og ny bransje, 
mener Bellona. 

– Oppdretterne slipper ut 
40.000 tonn nitrogen langs 
norgeskysten, og teoretisk 
tilsvarer dette en produksjon på 
1,4 millioner tonn tang, forkla-
rer marius Dalen i Bellona. Han 
har stor tro på Statoils begyn-
nende satsing på tang og tare.

Tangdyrking

jobbytte: Joakim Lystad 
forlater Mattilsynet for å bli 
ny arbeids- og velferdsdirek-
tør. Lystad har jobbet som 
administrerende direktør i 
Mattilsynet siden 2003. Det 
er kyst.no som melder dette.

oppgang: Fersk statis-
tikk fra Fish Pool og NOS 
Clearing mandag, viser at 
snittprisen for laks på 4-5 
kilo var 34,96 kroner pr kilo 
i uke 37. Det er svakt opp fra 
forrige ukes pris på 34,37 
kroner.

all laksen for å få konsesjonen. 
Men at dem som har vært 
dyktige å love mest mulig ble 
prioritert.

Øvreskotnes skiver dette til 
Sivilombudsmannen om søk-
nadskrivingen:

«Lobbyvirksomhet og pene 
søknader synes viktigere enn 
det reelle innholdet. Under-
tegnede kan ikke tolke dette 
på annet vis enn at Fiskeridi-
rektoratet på forhånd hadde 
bestemt at Skottneslaks ikke 
skulle få konsesjon, med på-
følgende konstruert begrun-
nelse for hvorfor. Vi bestrider 
at dette er metodikk i tråd med 
næringspolitikk og tildelings-
kriterier.»

Forstår frustrasjonen
– Vi forstår frustrasjonen som er 
skapt blant oppdrettere både i 
Nordland og ellers langs kysten 
angående  konsesjonsrunden 
2009. FHL har vært kritisk til 
denne runden - både i forhold til 
kriterier for tildelingen og gjen-
nomføringen av tildelingen, sier 

kommunikasjonsdirektør Are 
Kvistad i FHL.

Kvistad sier videre at om et 
selskap nå velger å ta saken til 
Sivilombudsmannen, bør ikke 
overraske. 

– Konsesjonsrunden er alle-
rede gjenstand for flere retts-
lige prosesser. Vi registrerer 
også at fylkespolitikere - blant 
annet i Nordland - er oppgitte 
over prosessen og på leting et-
ter løsninger. 

Vi tar til etterretning om Si-
vilombudsmannen nå bringes 

inn i saken. Det kan muligens 
bidra til å kaste lys over hvor-
for denne konsesjonsrunden 
etterhvert har utviklet seg til 
en farse, sier Kvistad.

Kvistad sier at for FHL er 
imidlertid det viktigste at man 
tar lærdom av konsesjons-
runden og at man ved senere 
tildelinger har forutsigbare 
kriterier og ryddighet i selve 
tildelingsprosessen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Vi ha tildelingsrunden nøytralt belyst

KLAGET TIL SIVILOMBUDS-
MANNEN: Daglig leder og 
medeier i lakseselskapet 
Skottneslaks, Terje Øvres-
kotnes, ønsker å få tildelings-
runden 2009 belyst av en 
«nøytral instans». Derfor har 
han klagen Fiskeridirektora-
tets saksbehandling inn for 
Sivilombudsmannen. 
FOTO: AGNAR BERG 

Fakta: konsesjoner
Det ble i fjor tildelt 65 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner. 60 av disse var 
knyttet til konkrete fylker.

Det var langt flere søkere enn QQ

tilgjengelige konsesjoner. Fiske-
ridirektoratets regionkontorer 
prioriterte søkerne.

Flere som ikke fikk konsesjo-QQ

ner, klaget regionkontorenes 
vedtak inn til Fiskeridirektoratet 
i Bergen.

Selv om det formelle sluttstre-QQ

ken for konsesjonsrunden ble 
satt i august i år, er ikke saken 
ferdig ennå.

Det kan bli rettsaker. Det kan QQ

også bli «friske konsesjoner» til 
noen av taperne. Det siste er at 
Sivilombudsmanen er bedt om 
å komme med en uttalelse på 
Fiskeridirektoratets saksbehand-
ling i forbindelse med tildelingen 
og klagerunden.

HAVBRUK

Ivar svinger pisken over Giske

Agnar Berg
Bodø

– Dette er politikk. Enkleste ut-
vei for Giske er å tildele «friske» 
konsesjoner. Dermed slipper 
2009-konsesjonsrunden å bli 
husket som konsesjonsrunden 
der selskapet fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen er 
medeier i beriket seg med en 
konsesjon i Nordland på bekost-
ning av småoppdrettere der, 
sier Kristiansen.

Mistet konsesjonene
To lakseselskaper i Nordland, 
Lofoten Sjøprodukter og Gilde-
skål Forskningsstasjon, fikk i 

fjor sommer 
tildedelt hver 
sin laksekon-
sesjon i for-
bindelse med 
tildelingsrun-
den 2009.

Men i vår fikk 
de beskjed av 
Fiskeridirekto-
ratet at de sto i fare for å miste 
konsesjonene fordi to andre 
selskaper hadde klaget på at 
de ikke fikk konsesjoner.

Fiskeridirektoratet opplyste 
at disse to, Kobbvåglaks og Bin-
dalslaks, ville få sine søknader 
vurdert på nytt.

Bindalslaks er et heleid dat-
teselskap av Sinkaberg-Hansen 
i Nord-Trøndelag. Fiskeri- og 
kystministeren eier 11 prosent 
i Sinkaberg-Hansen.

Slutt på bråket
Kristiansen vil at Giske skal la 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål Forskningsstasjon få 
konsesjonene de ble fratatt. I til-
legg vil han at Giske «gir» Norsk 
Havbrukssenter én konsesjon 
fordi dette selskapet var inne i 
varmen i konsesjonsrunden i 
Nordland noen uker i vår.

I august stilte Kristiansen et 
skriftlig spørsmål til Lisbeth 
Berg-Hansen om konsesjons-
bråket i Nordland:

«Vil statsråden sørge for at 
det tildeles tre konsesjoner 
ekstra til Nordland, slik at Lo-
foten Sjøprodukter, Gildeskål 
forskningsstasjon og Norsk 

Havbrukssenter kan komme i 
gang med produksjon og at det 
settes en verdig avslutning på 
konsesjonsbråket?» 

2. september svarer Lisbeth 
Berg-Hansen:

Leter etter løsning
«... Spørsmålet om hvorvidt de 
selskapene som har fått om-
gjort sitt vedtak om tillatelse 
likevel skal få beholde denne, er 
til behandling i departementet 

FRISKE KONSESJONER: Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) mener enkleste politiske utvei for næringsminister Trond Giske er å tildele «friske» konsesjoner. FOTO: DN

Stortingsrepresentant 
Ivar Kristiansen (H) tror 
ikke næringsminster 
Trond Giske har noe 
annet valg enn å tildele 
tre «friske» laksekonse-
sjoner i Nordland.

z konsesjon

Trond Giske

Dette er politikk og  ”enkleste utvei for Giske 
er å tildele «friske» 
konsesjoner
Ivar Kristiansen, Stortingsrepre-
sentant (H)
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Vaksine 2: De skriver viderer at rekordsalget har en naturlig sammenheng 
med de kalde temperaturene som har skapt forsinkelser i settefiskproduksjo-
nen langs store deler av kysten.

slutt: På grunn av markant 
fall i etterspørselen etter lakse-
fôr år for år i det irske marke-
det, har Skretting bestemt seg 
for å legge ned produksjonen 
og administrasjonen ved West-
port i Irland.

– I dag starter selskapet 
en konsultasjonsperiode om 
nedleggelsen av produksjonen 
ved Westport i nær fremtid og 

overføring av produksjon av 
fôr til det irske markedet fra 
Skrettings fabrikker i Storbri-
tannia. Dette vil resultere i 22 
oppsigelser i Irland, og en rekke 
oppsigelser i felles tjenester 
basert i Storbritannia. Skret-
ting vil arbeide tett for å støtte 
sine ansatte i denne perioden, 
skriver selskapet i en presse-
melding i følge IntraFish.no.

Skretting legger ned anlegg

Vaksine: Intervet mener 
oppdretterne fremdeles bør 
vaksinere fisk mot PD, og sier 
tapene for næringen er betyde-
lig redusert med vaksinen. 
Ifølge Roy Olav Hovlid i Intervet 
har selskapet fortsatt høy tiltro 
til PD vaksinens effekt. – PD 
vaksinens effekt og sikkerhet 
er veldokumentert gjennom 
kontrollerte laboratorieforsøk, 
feltforsøk, samt erfaringer fra 
kommersielt bruk. Dokumen-
tasjonen viser at når PD er 
primærårsak til sykdommen på 
anlegget, vil PD vaksinen styrke 
fiskens evne til å motstå et 
sykdomsutbrudd, og betyde-
lig redusere tapene relatert 
til sykdommen, hvis et PD 
utbrudd først oppstår, sier han 
til IntraFish. I forrige uke gikk 
styringsgruppen i PDFri ut og 

sa at de nå ikke anbefaler PD-
vaksinen som et tiltak i kampen 
mot PD. – Dokumentasjonen 
Intervet nå besitter gir en klar 
indikasjon på at tapene knyttet 
til sykdommen PD kunne hatt 
et betydelig større omfang uten 
bruk av PD vaksinen. Vaksine-
ring mot PD er derfor både et 
nødvendig og viktig tiltak for å 
begrense tapene fra sykdom-
men. Det i tilegg av høy viktig-
het at alle anlegg innenfor et 
smitteområde vaksinerer for å 
oppnå flokkimmunitet, påpeker 
Hovlid. Han viser til at innenfor 
PD sonen er den stående fiske-
populasjonen tilnærmet gjen-
nomvaksinert, og det foreligger 
derfor ikke et godt grunnlag 
for å konkludere med henhold 
til hvordan sykdomsbildet ville 
vært uten PD vaksinasjon. 

Intervet: Viktig med PD-vaksinering 

ut: SalmonChile har for første 
gang gitt sine kommentarer til 
at to av de store oppdretterne 
i Chile, AquaChile og Invermar, 
har valgt å melde seg ut av or-
ganisasjonen, skriver intraFish.
no på sin nettside.

I en offisiell uttalelse sier 
SalmonChile at «uoverstigelige 
forskjeller» gjorde at AquaChile 
valgte å forlate organisasjonen. 

Utmeldelsen av AquaChile ble 
kunngjort 23. august og forma-
lisert syv dager senere. 

Den kom etter at Victor 
Hugo Puchi, som fremdeles er 
styreformann i AquaChile, gikk 
av som visepresident i Salmon-
Chile i begynnelsen av august. 

Oppdrettsnæringen i Chile 
har slitt de siste årene på grunn 
av sykdomssituasjon.

Kommenterer utmelding

ned: I uke 35 var eksportpri-
sen for fersk laks 37,62 kroner 
kiloen, en nedgang på 5 prosent 
sammenlignet med foregående 
uke, viser tall fra SSB. Eksport-
kvantumet for fersk laks i uke 
35 endte på 12.697 tonn, en 
oppgang på 4,8 prosent i for-
hold til uken før, da eksportk-
vantumet var 12.120 tonn.  I uke 
35 ble det eksportert 671 tonn 
frosset laks og prisen var 43,49 
kroner kiloen. Det er hengar.no 
som refererer tallene.

Prisfall på laks
lus: Professor i fiskehelse ved 
Universitetet i Bergen, Frank 
Nilsen oppfordrer til forsiktig-
het om Slice skal tas i bruk igjen 
i Nord-Trøndelag.

 – Det er fort gjort å sitte 
igjen med bare resistente lus, 
sier Nilsen til kyst.no. I en sak 
på nettstedet nylig, ble det 
meldt at man hadde registrert 
mindre resistensproblemer 
med Slice, og at man derfor nå 
vurderer å gjeninnføre legemid-
delet til vinteren igjen.

Professor advarer

Besøk: Statsminister Jens 
Stoltenberg besøkte Salmar 
på Frøya onsdag og skrøt 
av norsk oppdrettsnæ-
ring: – Når oljen tar slutt er 
oppdrett noe Norge kan leve 
videre av, siterer kyst.no.

sliter: Miljøvernforbundet 
sliter med sponsorene etter 
at oppdrettsnæringen har 
advart mot å støtte leder 
Kurt Oddekalv økonomisk. 
Bare i fjor tapte forbundet 
og datterselskapet 10,4 mil-
lioner kroner, skriver tu.no.

Vaksine: I løpet av august ble det solgt hele 57 millioner doser vaksine til 
laks. Det er tidenes største månedssalg i Norge, skriver vaksineleverandøren 
Europharma i sitt nyhetsbrev - refert av kyst.no.

Ivar svinger pisken over Giske
FRISKE KONSESJONER: Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) mener enkleste politiske utvei for næringsminister Trond Giske er å tildele «friske» konsesjoner. FOTO: DN

Fakta: konsesjoner
Det ble i for tildet 65 nye lakse- QQ

og ørretkonsesjoner. Fiskeridi-
rektoratets regionkontor tildelte 
konsesjonene.

Flere av selskapene som ikke QQ

fikk konsesjoner i fjor klaget til 
Fiskeridirektoratet i Bergen.

I Nordland og Hordaland ble QQ

noen av selskapene som fikk til-
delt konsesjonser, fratatt konse-
sjonene fordi noen av selskapene 
som klaget fikk medhold.

Mange mener, blant andre QQ

stortingsrepresentant Ivar Kris-
tiansen (H), at det enste som kan 
få ro om tildelingsrunden er at 
det tildeles friske konsesjoner til 
de som i fjor fikk tildelt konse-
sjoner, men som i klagerunden 
mistet disse.

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand 
under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være 
tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti Sandvik
Bergen

Arnfinn Torg-
nes og Norsk 
Havbrukssen-
ter mener det 
var en forstå-
else om å vente 
med å tildele to 
konsesjoner i 
Nordland, til 
den rettslige 
striden mellom Fiskeridirek-
toratet og Norsk Havbrukssen-
ter var behandlet i Borgating 
Lagmannsrett. 

– I stedet tildeler de to kon-
sesjoner, før dommen i lag-
mannsretten. Vi er oppgitt, sier 
Torgnes.

Utsettelsen
Han reagerer også på at myn-
dighetene ba om utsettelse på 
ankefristen.
– Fiskerimyndighetene ba først 
om en utsettelse på en uke, så 
benytter de denne utsettelsentil 
å fatte vedtak i saken. På denne 
måten forsøker de å unngå en 
vurdering av holdbarheten i 
saksbehandlingen. Dette er å 
misbruke rettssystemet, sier 
Torgnes.

Dette er ikke Lise Kvinns-
land, seksjonssjef i Kyst- og 
havbrukssavdelingen i Fiske-
ridirektoratet enig i. 

– For det første kunne det tatt 

måneder før 
Lagmannsret-
ten avgjorde 
saken. Dette er 
det ikke mulig 
å fortuse, men 
beror på hvilke 
andre saker 
Lagmannsret-
ten har til be-
handling. Saken kunne også 
ha blitt anket videre til Høy-
esterett, noe som ville ha tatt 
enda lengre tid. I mellomtiden 
ville flere andre ventet på å få 
sin klage behandlet, og vi hadde 
ingen grunn til å ta mer hensyn 
til Norsk Havbrukssenter enn 
de andre, sier Kvinnsland. 

– Vi hadde allerede en kjen-
nelse som ga oss medhold på 
alle punkt. 

Misforståelse
Til påstanden om at Fiskeri- 
og kystdepartementet ba om 
utsettelse på tilsvar på Norsk 
Havbrukssenter sin ankesak, 
for at direktoratet skulle be-
nytte tiden til å fatte vedtak i 
saken har hun følgende kom-
mentar:

– Det er mange misforståelser 
her, og dette er en av dem. Vi har 
ikke hatt noe med utsettelsen 
å gjøre. Regjeringsadvokaten 
ba om utsettelse på grunn av 
ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser 
også at de tre søknadene Bin-
dalaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter nærmest var 
identiske, noe Norsk Havbruks-
senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en 
klasse for seg. De har sannsyn-
liggjort planer om en helt annen 
og høyere bearbeidingsgrad 
enn flere av de andre søkerne 
som fikk tillatelse i Nordland. 

Regelverk
Kobbvåglaks har sannsyn-
liggjort bearbeiding ut over 
slakting i sin søknad. Noe som 
skiller dem fra Norsk Havbruks-
senter, som ikke har synliggjort 
noe om bearbeiding ut over 
slakting, sier Kvinnsland.

Hun viser til at det følger av 
regelverket, utlysningen og 
søknadsskjemaet at søknaden 
må være komplett på søknads-
tidspunktet, og at denne ikke 
kan suppleres fra søker eller 
andre kilder.

– Norsk Havbrukssenter har 
enten ikke lest dokumentene 
godt nok, eller misforstått kra-
vene, noe som er beklagelig, 
sier Kvinnsland. 
 
Konkurransevridende 
Norsk Havbrukssenter har 
hevdet at regionkontoret i 
Nordland kjente til selskapets 
planer, og at dette skulle ha 
vært tatt hensyn til. Kvinnsland 
viser til at det ikke ville ha vært 
i samsvar med regelverket og 
forutsetningene for tildelingen 
å ta hensyn til informasjon som 
den enkelte saksbehandler satt 
inne med. 

– Det var ikke adgang til 
og ville ha utgjort en fare for 
usaklig forskjellsbehandling 
om regionkontoret skulle ha 
hatt anledning til å ta hensyn til 
opplysninger saksbehandlerne 
satt inne med, av mer eller min-
dre tilfeldige grunner, om de 
forskjellige selskapene. Hva da 
med et selskap regionkontoret 
ikke kjente til? 

En slik praksis ville dessuten 
gjort det umulig å etterprøve 
om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-
land. 

Spilleregler
Hun viser til at det i en kon-
kurransesituasjon er viktig å 
ikke endre spillereglene under-
veis. Dersom nye opplysninger 
skulle kunne vektlegges, måtte 
alle søkere ha fått samme an-
ledning til å komme med til-
leggsopplysninger. Et system 
for dette var det ikke lagt opp til 
i denne tildelingsrunden.

– Men Norsk Havbrukssen-
ter har full anledning til å få 
overprøvd lovligheten av saks-
behandlingen i en rettssak, sier 
Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 28

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter 
mener tildelingen av 
konsesjoner i Nordland 
har skjedd på feil grunn-
lag. Fiskeridirektoratet 
tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn 
Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-
syn til Norsk Havbruks-
senter enn de andre
Lise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein HageBergen

For en uke siden ble det kjent at Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon begge mistet sine konsesjoner som en følge av en ankerunde til Fiskeridirektoratet. Kon-sesjonssaken har nå versert i nærmere 12 måneder, og om-trent alle involverte parter, med unntak av Fiskeridirektoratet, betegner saken som en farse. Nå er fylkeskommunen lei.Forutsigbarhet viktig– Når resultatet av klagebe-handlingen foreligger, har det tatt nærmere 12 måneder fra tilsagn ble gitt til endelig av-gjørelse. Dette er en uholdbar lang behandlingstid, mener Knutsen.Han understreker det para-doks at myndighetene krevde omtrent umiddelbar innbeta-ling av prisen på åtte millioner per konsesjonen, men at man så altså venter i nesten ett år før en plutselig får avslag.– Man må kunne forvente en hvis forutsigbarhet. Åtte millioner kroner er tross alt en del penger. Vi mener derfor det burde være en selvfølge at Giske ordner opp, sier han videre.Fylkesråden påpeker videre at selv om tilsagnsmottakerne ble informert om at eventuell bruk av konsesjonene skjedde på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-tabelt å trekke tilbake gitte tilsagn så lang tid i etterkant. –  For ut-sigbarhet er fraværende i denne saks-behandlingen, påpeker han.Sendt brevKnutsen har sendt et brev til Giske, der han ber Næ-ringsministe-ren om å ordne opp i saken.– Nordland fylkeskommu-ne vil be stats-råden følge rådet fra næringen og politikere om å tildele to nye konsesjoner i Nordland fylke. Dette for å få avsluttet proses-sen rundt konsesjonsrunden i 2009 uten at de firmaer som blir rammet av nye tolkninger av tildelingsforskriftene mister sine rettigheter til konsesjonen, er konklusjonen i brevet.Knutsen vil nå prøve å få til et møte med statsråd Giske. Med seg på turen til Oslo håper han å få med seg fylkesordfører i Hor-daland, Torill Selsvold Nyborg, som representerer det andre fylket som har vært preget av konsesjonsrot.Klar argumentasjonKnutsen understreker at det er flere momenter som burde være avgjørende for at løsningen bør bli to ekstra konsesjoner til fylket. Følgende poeng blir skikkert overfor Giske:n Det er over ett år siden konse-sjonen ble gitt til  firmaene.n Det er er ett år siden firmaene betalte inn 8 mill kr. til stats-kassen for konsesjonen.n Først ett år etter utlysningen av konsesjonene kommer Fiske-ridirektoratet til at de har tolket sine egne tildelingsforskrifter feil og på dette grunnlag truk-ket tilbake konsesjonene.n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-dukter AS er kvalifiserte til konsesjonen på grunn av sin oppdrettsvirksomhet og sine foredlingsanlegg i Nordland. Nordland fylkeskommune kan ikke se at bedriftene har gjort noen feil ved å forholde seg til den første tolkningen av tilde-lingsforskriftene.

Håper på løsningFylkeskommunen har vært i dialog med departementet si-den mai måned, og Knutsen har et håp en fornuftig løsning.– Du er ikke redd for at en økning i konsesjonstallet kan få presedens for andre fylker?– Nei, på ingen måte. Nord-land og Hordaland er ulik alle de andre fylkene fordi det her er bedrifter som først har fått og så mistet sine konsesjoner. Det tror jeg også de andre søkerne ser, sier han.- oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-Qnkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen. Klagebehandleingen er ennå Qnikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-Qnlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

FAKTA: sTriden

Kritikken mot den siste konsesjonstildelings-runden når nye høyder. Karsten Måsøval fikk konsesjonsavslag, og mener tildelingenpro-sessen kan betegnes som en skam.

z konsesjoner Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam at enkelte av de min-ste som bare hadde en konsesjon ikke har fått mulighet til å få flere. Berg-Hansens selskap gjorde reint bord

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingen
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.Berg-Hansens selskap gjorde reint bord Fakta: stridenSinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Mer rot til retten

Tung sak å behandle

12 Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen. Molaug går av som leder i Akva Group

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

Ute til høring Sterk salgsvekst

Ulikt for klagesak i Møre – Ser bort fra for-skriften

Norsk sjømatMarkedsmuligheter

HAVBRUK 13

Arve Knutsen

Trond Giske
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Lise 
Kvinnsland

Kort-, mid- og 
langlenket kjetting 
som leveres i
natursort, malt eller 
galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 
Mail: post@trygg.no
www.trygg.no

Møt oss 

på stand 

A-12
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for 
å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune 
i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt 
på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før 
verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens 
lusetall for juli viser dobling av 
antall voksne hunnlus i Sogn og 
Fjordane og 50 prosent økning 
i Hordaland sammenliknet 
med kriseåret 2009. I Horda-
land var det i juli 0,6 voksne 
hunnlus per fisk i snitt. I Sogn 
og Fjordane var det 0,4 voksne 
hunnlus i snitt. Dette er mer 
enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-
menliknet med juli i fjor, mener 
Norske Lakseelver. NL allerede 
har fått bekymringsmeldinger 
fra flere av sine medlemmer 
om en økning i lusemengden 
på villfisk fanget i elvene, og 
tallene fra oppdrettsnæringen 
bekrefter at lusemengden langs 
vestlandskysten nå er kraftig 
økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et 
driftsresultat før biomassejus-
teringer på 173 millioner kroner 
i andre kvartal 2010, sammen-
lignet med 102 millioner kroner 
i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets 
kvartalsrapport tirsdag.

Justeringene i biomasse 
utgjorde 26 millioner kroner 
(202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) 
av driftsinntekter på 660 mil-
lioner kroner (456).

Slaktevolumet i Norge var to-
talt 11.100 tonn i andre kvartal, 
ned fra 12,100 tonn i samme 
kvartal i fjor. Inkludert Norskott 
Havbruk var totalt slaktevolum 
i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 
14.900 tonn i samme kvartal i 
fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt 
fornøyd med vedtaket fra 
Fiskeridirektoratet, tross i alt 
for lang behandlingstid, sier 
Knut Asbjørn Forland i Telavåg 
Fiskeoppdrett til kyst.no. Som 
medeier i Sotra fiskeindustri vil 
en ny konsesjon være av stor 
betydning for bedriften.Fiske-
ridirektoratet har nå avsluttet 
klagebehandlingen i Hordaland 
fylke i forbindelse med tildeling 
av tillatelser til oppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret i 2009. 
Vurderingen av klagesakene 
i Hordaland er nå avsluttet. 
Fiskeridirektoratet har avvist 
klagen fra Lingalaks AS med det 
resultat at Telavåg Fiskeopp-
drett AS beholder sitt opprinne-
lige tilsagn.

Fornøyd i vest
syKdOm: Til tross for et 
gjennomsnittelig lusenivå som 
er over tiltaksgrensen på 0,5 
kjønnsmodne hunnlus per 
fisk, så har ikke Mattilsynet i 
Sunnhordland registrert økte 
problemer med resistens. – 
Men vi følger situasjonen nøye, 
sier distriktssjef Arne Oftedal i 
Mattilsynet i Sunnhordland til 
kyst.no Ifølge Lusedata.no er 
det gjennomsnittelige lusenivå-
et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk.Det er 0,1 over 
tiltaksgrensen som gjelder ut 
august. (Fra 1. september økes 
tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-
den hunnlus per fisk.) Distrikts-
sjef for Mattilsynet i Sunnhord-
land, Arne Oftedal bekrefter 
inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et 
resultat før skatt på 15,2 mil-
lioner kroner i andre kvartal 
2010, mot -6,0 millioner 
kroner i samme periode året 
før. Det opplyser selskapet 
tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over 
hele verden. Dette gjør oss til det største globale 
selskap innen maritim elektronikk i verden. Med 
vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen 
maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serien
SAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF 
er spesielt designet for fiske- og 
arbeidsbåter med den velkjente 
SAILOR kvaliteten og egenskaper
som:
    - Replay funksjon (opptak/avspilling)
        - Stort display med dimbart rødt baklys
    - Store knapper for enkel betjening
    - Vanntett
    - Kraftig høytaler
           

 

Selvmonterende     
garn 

Garnets egenskaper:
1. Fisker bedre? 
2. Stor fleksibilitet i 

nettet
3. Superlett å montere
4. Holder seg meget 

greie under drift, 
snurrer ikke på 
telnen

5. Mindre krabbe, 
botnrask

6. Mindre slitasje da 
garneringsmasken 
står fri

- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  
demonstrert hvordan garna fungerer 
- Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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og er ikke endelig tatt stilling 
til.»
I konsesjonssaken er det næ-
ringsminster Trond Giske 
som er settestatsråd, og hans  
departement som behandler 
saken.
– Jeg oppfatter svaret fra Berg-
Hansen på mitt spørsmål som 
positivt. Berg-Hansen kunne ha 
sagt at siste ordet er sagt i og 
med at Fiskeridirektoratet har 
gjort et endelig vedtak som skal 
stå. Jeg tror at det at Giske nå 
har saken tyder på at de leter 
etter en ny løsning. Etter mitt 
syn er eneste løsning å tildele 

«friske» konsesjoner, sier Kris-
tiansen.

Brev til Giske
– Hva tror du Giske kan risikere 
ved å si ja til «friske» konse-
sjoner?

– Ingen ting. Jeg tror han 
er for det, men at han møter 
motstand i byråkratiet i depar-
tementet, sier Kristiansen.

Styreleder i Gildeskål Fors-
kningsstasjon, Kjell Lorentsen, 
sier at han for et par dager siden 
sendte et brev til Giske for å be 
om at møte med han.

– Jeg har ikke hørt noe fra 

deparmentet om det går i or-
den. Poenget med møtet er å få 
lagt fram vår sak. Jeg oppfatter 
det forøvrig som positivt for sa-
ken vår at departementet ennå 
ikke har tatt en avgjørelse, sier 
Lorentsen

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  fredag 10. september 2010

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 22. september 2010
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HAVBRUK Gebyr: Fra og med 15. oktober 2010 iverksettes gebyr for produsenter av 
levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler. Gebyrets størrelse er 
på 6875 kr per år, per tillatelse, melder kyst.no.

Politisk flertall i konsesjonssaken

Agnar Berg
Bodø

– Det må til-
deles «friske» 
konsesjoner 
til laksesel-
skapene som 
«mistet» kon-
sesjonene de 
fikk i fjor. Kon-
sesjonsrunden 
2009 har ikke 
vært bra, sier stortingsrepre-
sentant Lillian Hansen (Ap). 

Også Senterpartiet 
Holdningen til regjerings-
partner Senterpartiet er sam-
menfallende med det Hansen 
mener.

Både Høyre og Fremskritts-

partiet har tidligere uttalt til 
FiskeribladetFiskaren at de 
ønsker «friske» konsesjoner 
til dem som mistet sine kon-
sesjoner etter klagerunden til 
Fiskeridirektoratet.

Lillian Hansen sitter i Stor-
tingets næringskomité og kjen-
ner godt til både konsesjons-
tildelingen og den påfølgende 
klagerunden. Hun er Aps fis-
keripolitisk talsperson. Nå går 
hun offentlig ut med sitt syn på 
det hun mener er en «uheldig 
tildelingsrunde».
Hun tar som den første sen-
trale stortingsrepresentanten 
fra Arbeiderpartiet bladet fra 
munnen og forteller hva hun 
mener om tildelingen av lak-
sekonsesjonene i fjor.

På Giskes bord
Hansen mener at tildelingsrun-
den nærmest er et eksempel på 
hvordan en ikke skal behandle 
næringslivet.

Hennes partrifelle, nærings-
minster Trond Giske (Ap), har 
nå foreløpig siste kapittel av 
konsesjonssaken til behandling 
som settestatsråd for fiskeri- 
og kystminister Lisbeth Berg-
Hansen.

– Jeg var sist i dag, mandag, 
i departemenet og purret på 

en avgjørelse 
i konsesjonsa-
ken, sier Han-
sen.

Irene Lange 
Nordahl (Sp) 
sitter i Stor-
tingets næ-
ringskomité 
og er partiets 
fiskeripolitisk 
talsperson.

Lange Nordahl sier at hun 
mener det samme som Lillian 
Hansen om konsesjonstilde-
lingen.

Må ordne opp
– Dette må vi få ordnet opp 
i, og da må det vurderes å gi 
«friske» konsesjoner til de to 
selskapene i Nordland og det 
ene i Hordaland. Jeg mener 
at det er riktig å tildele dem 
«erstatningskonsesjoner». Ikke 
minst er det riktig å gjøre det 
ut fra tidsperspektivet. Det er 
urimelig å tildele konsesjoner 
i fjor sommer for så å inndra 
dem ett år senere, sier Lange 
Nordahl.

Lange Nordahl frykter ikke 
noen form for presedens om 
Giske tildeler tre «friske» kon-
sesjoner.

– Det vil heller ikke blokkere 

for videre vekst verken i disse 
fylkene eller andre regioner, 
sier hun
I fjor sommer tildelte Fiskeri-
direktoratets regionkontorer 
65 lakse- og ørretkonsesjoner 
etter at fylkeskommunene 
hadde kommet med forslag om 
tildelingen.

Selskapene som ble tildelt 
konsesjoner måtte kort tid et-
ter at de hadde «fått» konsesjo-
nene betale inn et vederlag til 

staten på åtte millioner kroner. 
I Finnmark var vederlaget tre 
millioner kroner.

Med forbehold
De som fikk konsesjonene fikk 
dem med et forbehold om at de 
kunne miste konsesjonene hvis 
noen av dem som klaget fikk 

medhold. I Nordland fikk to av 
klagerne medhold. Det resul-
terte i at Lofoten Sjøprodukter 
og Gildeskål Forskingsstasjon 
mistet sine konsesjoner - nes-
ten ett år etter at de fikk dem 
tildelt.

I Hordaland «mistet» Hennco 
Laks sin konsesjon.

– Dette er ikke holdbart. Vi 
kan ikke ha et forvaltningssys-
tem med så lang behandlingstid. 
I tillegg får ikke selskapene den 
varen de har betalt for. Staten 
var raskt ute med å innkreve 
vederlaget, mens saksbehand-
lingstiden var svært lang, sier 
Hansen.

Må evalueres
Hansen er selv fra Lofoten og 
hun har vært hos Lofoten Sjø-
produkter.

– Jeg har vært i møte med 
Lofoten Sjøprodukter, og jeg 
skjønner hvilken vanskelig 
situasjon de er satt i, sier Han-
sen. Hun sier til Fiskeribladet-
Fiskaren at det må gjøres en 
evaluering av tildelingsrunden 
2009, for blant annet å finne 
ut hvorfor situasjonen har blitt 
som den er.

– Det har blant annet blitt gitt 
rom for tolkinger av tildelings-
kriteriene. Det er ikke bra. Det 

Det er flertall i Stortinget 
for å tildele «friske» 
laksekonsesjoner til 
selskaper som ble tildelt 
konsesjoner i fjor som-
mer, men som mistet 
dem i klagerunden i år.

zkonsesjoner

Lillian 
Hansen

Dette er ikke hold- ”bart. Vi kan ikke ha et 
forvaltningssystem 
med så lang behand-
lingstid
Stortingsrepresentant Lillian 
Hansen (Ap)

Irene Lange 
Nordahl
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Foredler: Den Polske foredleren og importøren, BK-Food Poland, er 
medlem nummer 200 hos Fish Pool. BK-Food har siden 1995 importert og 
foredlet fiskeprodukter, skriver IntraFish.no.

Kontrakt: Akva group her signert en kontrakt med National Prawn Com-
pany i Saudi-Arabia om leveranse av et påvekstanlegg for Yellowtail Kingfish. 
Kontrakten har en Verdi på 2.6 million euro(21 million kroner), skriver kyst.no.

måltid: Årets vinner av Nobels 
fredspris er market på mange 
måter. Menneskerettsaktivister 
i Hong Kong spiste i søndag 
kveld norsk laks i sympati 
med Nobelkomiteen som ga 
fredsprisen til Liu Xiaobo. Det 
melder NRK.

En kvinne blant de rundt 20 
aktivistene ble arrestert da 
hun sprutet champagne på en 

av vaktene, men kvinnen ble 
seinere løslatt mot en kausjon 
på rundt 375 norske kroner, 
melder nyhetsbyrået AFP.

Senere marsjerte en håndfull 
aktivister igjen mot det kine-
siske representasjonskontoret 
i den tidligere britiske kronko-
lonien. mens de ropte slagord 
med krav om at fredsprisvinne-
ren må løslates. 

Spiste norsk laks i ren sympati

salg: Leder av Norges miljø-
vernforbund, Kurt Oddekalv, 
hevder han forventet en stor-
rømning etter at det ble kjent 
før helga at virusinfisert laks 
ble solgt på billigsalg, skriver 
intraFish.no.

– Oppdrettsnæringa fikk 
seg en på trynet før helga, da 
de solgte fisk med pankreas 
sykdom (PD). Må man slakte 
ned fisken som står i et anlegg, 
taper oppdretteren 10 millioner 
kroner, da er det bedre å slippe 
ut og få forsikringspenger. Jeg 
advarte om dette før helga, nå 
kommer jeg til å politianmelde 
dem i morgen, sier Kurt Od-
dekalv til Dagbladet.

Han mener videre at en not 
aldri kunne bli ødelagt i det 
fine været Vestlandet har hatt 
i helga.

Administrerende direktør 
i Sjøtroll, Hans Jørgen Runs-
haug, tar både kritikken og den 
forestående politianmeldelsen 
fra Oddekalv, med stoisk ro 
ifølge Dagbladet.

– Det er lenge siden vi sluttet 
å ta det Kurt Oddekalv sier 
seriøst, jeg tror heller ikke det 
er mange i Norge som tar ham 
seriøst. Han har ikke peiling på 
oppdrett, og vet rett og slett 
ikke hva han snakker om, sier 
Runshaug til avisen.

– Vi har en teori om hvordan 
nota kunne bli ødelagt.  Det 
kan være at den ble skadet av 
utstyr som ble løftet under en 
arbeidsoperasjon, men dette 
vet vi bedre om et par dager. 
Det er også svært sjelden været 
har noe å si for om nota ødeleg-
ges eller ikke, sier Runshaug.

Oddekalv: - Gjort med vilje

feil: I eit program på TV2 
tidlegare i haust, vart det 
hevda at det er oppdrettara-
ne sjølv som rapporterar om 
miljøtilhøva på lokalitetane, 
men dette er ikkje tilfelle, 
skriv kyst.no. Det er berre 
eksterne selskap som er god-
kjende for føremålet og som 
kan dokumentere nødvendig 
kompetanse som kan gjere 

slike undersøkingar.
-Desse krava er strenge og 

det er heilt feil at det er opp-
drettarane sjølve som står for 
undersøking av tilstanden på 
lokalitetane, slik det var hevda 
på TV2, seier Otto Andreassen. 
Han har tidlegare jobba med 
denne typen saker både i Fiske-
ridirektoratet og i rådgjevings-
selskapet Barlindhaug.

Ikkje oppdrettarane sjølv

 70.000 slakteferdig laks på 
rundt 4 kg har rømt fra et av 
Sjøtrolls anlegg, skriver Intra-
Fish.no. – Det har skjedd fra en 
not som har 150.000 4-kilos 
laks. En foreløpig opptelling 
viser at omlag 70.000 laks 
har rømt, sier produksjons-
sjef Tom Rydland til h-avis.no 
søndag formiddag. Ansatte ved 
anlegget ved Grimsholmen i 
Sveio i Sunnhordland oppdaget 
rømmingen lørdag morgen. (Se 
også sak nederst på siden).

70.000 laks rømte
salmar: Prosessen med å 
finna ny Salmar-sjef er så vidt 
starta. Styreleiaren håpar ny 
sjef skal vera klar til våren.

– Det er alltid vanskeleg å 
seia eksakt tidspunkt i slike 
prosessar. Forhåpentlegvis er 
den nye konsernsjefen klar i 
løpet av våren 2011, seier sty-
releiar Bjørn Flatgård i Salmar 
til IntraFish. – Stillinga som 
konsernsjef i salmar vil ikkje bli 
utlyst. Dei som er aktuelle, vil 
bli kontakta, fortel Flatgård.

Klar på nyåret

laksedød: Nylig døde 50 
tonn laks etter et manet-
angrep hos selskapet Grieg 
Seafood Finnmark AS. Nå får 
de kritikk for sin håndtering 
av den døde fisken, som la-
get vond lukt  i bygda, skriver 
kyst.no.

kjeldelig: – Det franske 
sluttbrukermarkedet for laks 
er fullstendig uinspirerende. 
Det mener Martin Jaffa i det 
britiske konsulentselskapet 
Callander McDowell. Det 
er IntraFish.no som bærer 
denne kritikken videre. 

Politisk flertall i konsesjonssaken

EN AV DE UHELDIGE: Lofoten 
Sjøprodukter (bildet) er ett 
av selskapene som «mistet» 
konsesjonen selskapet fikk 
tildelt i fjor sommer. 
FOTO: AGNAR BERG

Fakta: tildeling 2009
Det ble i fjor tildet 65 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner. Det var langt 
flere søkere enn konsesjoer 
tilgjengelig.

Derfor var det også mange QQ

som klaget på at de ikke ble 
prioritert av Fiskeridirektoratets 
regionkontor.

Tre av klagerne vant fram. Det QQ

førte til at tre selskaper som ble 
tildelt konsesjon i fjor sommer, 
«mistet» konsesjonene i år, cirka 
ett år etter tildelingen.

Nå ser det ut som det er poli-QQ

tisk flertall for å tildele «friske» 
konsesjoner til «taperne».

Næringsminister Trond Giske QQ

avgjør saken. 

er ikke slik vi skal behandle 
næringslivet, sier Hansen.

Normal folkeskikk
Giske er settestatsråd fordi 
Lisbeth Berg-Hansen er inha-
bil i saken om å tildele «friske» 
konsesjoner. Bindalslaks, et sel-
skap hun er medeier i er en av 
klagerne som vant fram.

Det er imidlertid byråkratiet 
i Fiskeri- og kystdepartementet 
som har saksbehandlingen.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet sier at han ikke 
kan gi noe tidsperspektiv på når 
en avgjørelse kan komme.

– Det jeg kan si ar at det er 
en prinsipiell sak. Enten får 

alle selskapene, to i Nordland 
og ett i Hordaland, tildelt nye 
konsesjoner. Eller så får ingen 
av dem, sier Nerheim.

Næringsråd i Nordland fyl-
keskommune, Arve Knutsen, 
har stått på i flere måneder for 
at de to selskapene i Nordland 
skal få erstatningskonsesjoner. 
Han mener at det er på tide at 
Giske nå tar en avgjørelse.

– Det bør i hvertfall være nor-
mal folkeskikk å gi lyd fra seg. 
Vi har ikke hørt noe fra Giske 
bortsett fra at saken er under 
behandling.

For lang tid
Stortingsrepresentant Ivar 
Kristiansen (H) fra Nordland 

har ved to anledninger tatt opp 
konsesjonsaken i Stortinget.

– Jeg føler at jeg har gjort det 
som kan gjøres. Nå venter vi 
bare på en avgjørelse fra Giske. 
Jeg er helt enig at det tar alt for 
lang tid, men jeg velger å tro at 
arbeidet med statsbudsjettet er 
årsaken til at saken drøyer, sier 
Kristiansen.

Etter det Fiskeribladet Fis-
karen har grunn til å tro er det 
motstand i Miljøverndeparte-
mentet mot å gi «friske» kon-
sesjoner. Det kan også være en 
årsak til at Giske ikke har tatt 
noen avgjørelse ennå.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Til retten med konsesjonssakene
Både Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskingssatsjon 
vil ta konsesjonssaken inn for 
rettssystemet hvis ikke de to 
selskapene får tildelt «friske» 
konsesjoner etter at de «tapte» 
én konsesjon hver i forbin-
delse med klagebehandlingen 
i Nordland.

– For vår del er det ikke 
slutt om settestatsråd Trond 

Giske sier nei. Vi vil ta saken 
videre i rettssystemet, men vi 
håper selvfølgelig at det ikke 
blir nødvendig, sier styreleder 
Kjell Lorentsen i Gildeskål 
Forskningsstasjon.

– Det er ikke enkelt for vår 
bedrift å miste 33 prosent av 
produksjonskapasiteteen. 
Vi håper selfølgelig at det 
skal ordne seg med «friske» 

konsesjoner, men vi er villige 
til å ta saken i rettssystemet, 
sier Roger Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter.

Lofoten Sjøprodukter hadde 
tre konsesjoner fra i fjor 
sommer og fram til i sommer 
da selskapet mistet den ene 
konsesjonen i forbindelse med 
klagebehandlingen til Fiskeri-
direktoratet.

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 13. oktober 2010
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HAVBRUK Luseinnsats:  Oppdrettsnæringen vil i en toårsperioden bruke i 120 mil-
lioner kroner på luseforskning og utviklingstiltak. Det melder administrerende 
direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

– Forskjellsbehandling

Agnar Berg
Bodø

I brevet fra 
Troms fylkes-
kommune til 
S t o r t i n g e t s 
n æ r i n g s k o -
mité, som ble 
sendt 15. ok-
tober står det: 
«Vi forutsetter 
derfor at vårt/
andre kyst-
fylker og tilgodeses dersom 
Fiskeri- og kystdepartemen-
tet tildeler flere tillatelser til 
Nordland. Noe annet vil være en 
grov forskjellsbehandling som 
også vil bidra til å underminere 
tiltroen til forvaltningssyste-
met.»

Hordaland og Nordland
I Nordland kan det være aktuelt 
å gi én konsesjon hver til  Lof 
ten Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon. Disse to 

selskapene ble tildet en kon-
sesjon hver i fjor sommer, men 
mistet dem i forbindelse med 
klagerunden i sommer. Saken 
er nå til behandling hos næ-
ringsminister 

Trond Giske, som er set-
testatsråd for fiskeri- og kyst-
minister Lisbeth Berg Hansen 
i konsesjonssaken. Målet er at 
disse selskapene blir tildelt 
«erstatningskonsesjoner».

I Hordaland er det også ak-
tuelt i tildele en «erstatnings-
konsesjon» til lakseselskapet 
Hennco, fordi selskapet mistet 
sin tildelte konsesjon i kla-
gerunden.

Logisk at Troms får
Hordaland er ikke nevnt i bre-
vet, men fylkesråd for næring 
i Troms, Knut Werner Hansen, 
mener at Hordaland også er et 
argument for å tildele de andre 
fylkene konsesjoner.

– Hvor mange konsesjoner 
mener du det er logisk å tildele 
Troms.

–Vi må se på forholdet mellom 
Troms og Nordland i 2009-run-
den. Nordland fikk 15 konsesjo-
ner, Troms åtte. 

Hvis det tildeles to «erstat-
ningskonsesjoner» i Nordland, 
ville det være logisk at Troms 
får én ny konsesjon, sier Han-
sen.

Forstår ikke logikken
Fylkesråd i Nordland, Arve 
Knutsen, sier at han har vanske-
ligheter med å følge logikken til 
Knut Werner Hansen siden at 
«erstatningskonsesjonene» i 

ET KRAV: Lofoten Sjø-
produkter, her repsentert 
med Ole Vegard Mosseng, 
er en av de som ber om 
«erstatningskonsesjoner. 
FOTO: AGNAR BERG

Fakta: saken
Det ble tildelt 65 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner i fjor sommer. 
Tildelingen skjedde med forbe-
hold om at konsesjonene kunne 
bli inndratt i klagerunden. 

Flere av selskapene som ikke QQ

ble prioritert, klaget til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen på avslaget 
fra Fiskeridirektoratets region-
kontorer.

Det førte til at to selsakper QQ

i Nordland  og ett i Hordaland 
«mistet» sine konsesjoner i som-
mer, ett år etter tildelingen.

Dette synes mange er urimelig QQ

og det jobbes nå politisk for at de 
tre selskapene skal få «erstat-

Troms fylkeskom-
munene har skrevet til 
Næringskomiteen og 
sagt at hvis det tildeles 
«friske» laksekon-
sesjoner i Nordland, 
må alle kystfylker få 
konsesjoner.

z konsesjoner

Knut Werner 
Hansen

Nordland og Hordaland er en 
spesiell sak.

– Det er jo ikke slik at Nord-
land og Hordaland bare får 
noen ekstra konsesjoner. 

Dette er jo selskaper som er 
satt i en vanskelig situasjon si-
den konsesjonene be tildelt i fjor 
sommer og så blir de inndratt 
ett år etterpå, sier Knutsen.

Knutsen sier videre at det nå 

er satt opp et møte med Giske. 
– Vi er glad for at det endelig 
blir et møte. Jeg tror at vi på 
dette møtet får et ja eller nei 
på om det blir nye konsesjoner. 
Giske har nok informasjon om 
saken til å ta en avgjørelse, sier 
Knutsen.

Grov forskjellsbehandling
Fylkesråd Knut Werner Han-
sen i Troms skrev først et brev 
til politisk ledelese i Fiskeri- 
og kystdepartementet 19. mai 
med tittelen, «Angående tilde-
linga tillatelser til akvakultur 
for matfisk av laks og ørret i 
2009».

I brevet tar Hansen opp 
fenomenet at fylkesråd Arve 
Knutsen i Nordland har tatt 
opp med departemenet at Lo-
foten Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon får tildelt 
«erstatningskonsesjoner».

Argumentene med grov for-
skjellsbehandling hvis det tilde-

les «erstatningskonsesjoner» i 
Nordland uten at Troms og de 
andre kystfylkene får konsesjo-
ner, blir første gang tatt opp i 
brevet til departementet. 

Dette blir gjentatt ordrett i 
brevet til Næringskomiteen.

Flertall på Stortinget
I brevet til Næringskomiteen 
henviser Hansen til et oppslag 
i Fiskeribladet Fiskaren 13. ok-
tober der det framheves at det 
er politisk flertall på Stortinget 
for å tildele «erstatningskonse-
sjoner».

I brevet til Næringskomiteen 
skiver Hansen at, «Siden vi ikke 
kjenner til hvilken informasjon 
som er gjort kjent for Stortinget 
i denne saken, tillater vi å vise 
til et brev vi sendte til Fiskri- og 
kystdepartemenet 19. mai i år 
om denne problemstillingen.»

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Hvis det tildeles to  ”«erstatningskonsesjo-
ner» i Nordlad, ville det 
være logisk at Troms 
får én ny konsesjon
Kjell Werner Hansen, fylkesråd for 
næring i Troms

Blander kortene
Medlem i Stortingets næ-
ringskomité og fiskeripolitisk 
talsperson i Senterpartiet, 
Irene Lange Nordahl, mener 
at Knut Werner Hansen 
blander sakene om «erstat-
ningskonsesjonene» til de 
tre bedriftene i Nordland og 
Hordaland med saken om et 
ønske om kapasitetsvekst i 
laksenæringen.

Lange Nordahl sier at hun 

har lest brevet fylkesråden 
for næring i Troms sendte 
til Næringskomiteen. Lange 
Nordhal representerer Troms 
på Stortinget. – De to sakene 
har ikke noe med hverandre 
å gjøre. Nå må vi først få 
gjort noe med saken til de tre 
bedriftene som «tapte» sine 
konsesjoner. De må bli tildelt 
«erstatningskonsesjoner». Og 
så mener jeg at det er rom for 

vekst i områder hvor lakselus-
nivået er lavt. Det er først og 
fremst i Nord-Norge, men 
også i andre regioner som 
ikke er plaget med lakselus.

Lange Nordahl mener at 
veksten kan skje både ved 
et den planlagte økningen i 
maksimal tillatt biomasse, 
MTB, blir tatt ut i områder 
med lite lus, samt at det også 
tildeles nye konsesjoner.

14 mandag 25. oktober 2010 FISKERIBLADETFISKAREN
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Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at 
lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin 
maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-
ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så 
prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et nei
Fylkesråd 
for næring i 
Nordland er 
en av dem 
som har 
kjempet for at 
det skulle gis 
erstatnings-
konsesjoner 
til selskapene 
som mistet sine konsesjoner i 
klagebehandlingen.

For tre uker siden skrev 
fylkesråd for næring i Troms, 
Knut Werner Hansen, brev til 
Stortingets næringskomité 
om at hvis Nordland fikk «er-
statningskonsesjoner», måtte 
de andre fylkene også få.

– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker 
det dit hen at Werner Han-
sen ikke hadde satt seg inn 
i saken. Brevet gjorde at jeg 
begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-
sesjoner. Nå er jeg glad for 
Giskes avgjørelse. I denne 
saken er det fornuften som 
har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner 
Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar Berg
Bodø

– Troen på om 
vi skulle få en 
konsesjon i 
erstatning for 
den vi mistet 
har gått i bøl-
gedaler. Nå er 
vi bare lykke-
lige for at det 
til slutt gikk 
bra, sier Mosseng. På fredag 
ble det kjent at settestatsråd for 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen i konsjonssaken, 
næringsminister Trond Giske, 
«gir» én laksekonsesjon hver 
til de fire selskapene Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon i Nordland 
og Hennco og Telavåg Fiske-
oppdrett i Hordaland.

Alle de fire mistet konsesjo-
nene de ble tildelt i konsesjons-
runden 2009 i den påfølgende 
klagerunden, vel ett år etter at 
de ble tildelt konsesjonene.

Alle som ble tildelt konsesjo-
ner i 2009, fikk konsesjonen 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlingen. 
Den lange saksbehandlingsti-
den fra konsesjonstildelingen 
til avgjørelsen i klagebehandlin-
gen er et viktig moment i Giskes 
vurdering om å gi selskapene 
«erstatningskonsesjoner».

Begynte å investere
– Vi ventet i tre måneder etter at 
vi fikk tildelt konsesjonen. Men 
da følte vi at vi ikke kunne vente 
lenger og begynte å investere 
med tanke på at vi skulle få 
beholde konsesjonen. Det var 
derfor tøft da vi i vår fikk vite 
at vi lå an til å miste den og at 
vi noen måneder senere faktisk 
gjorde det, sier Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter har fra 
før av to konsesjoner. Selskapet 
har eget slakteri og vil følge 
opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den 
nye konsesjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
er et annet selskap i Nordland 
som mistet sin 2009-konsesjon 
i klagebehandlingen, men som 
nå har fått en «giskekonse-
sjon».

«Giskekonsesjoner»
– Vi er nå lyk-
kelige over Gis-
kes avgjørelse. 
Vi har gjort 
store investe-
ringer fordi vi 
var sikre på at 
vi ville beholde 
2009-konse-
sjonen. Blant 
annet har vi kjøpt ny arbeids-
båt, sier styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon, Kjell Lo-
rentsen. Selskapet Hennco i 
Hordaland er i samme situasjon 
som de to i Nordland. Telavåg 
Fiskeoppdrett er i en spesiell 
situasjon. Selskapet får en av 
«giskekonsesjonene» av spesi-
elle grunner. Et annet selskap 
i Hordaland, Lingalaks, klaget 
på at selskapet ikke ble tildelt 
konsesjonen selskapet søkte på 
i 2009. Selskapet var én dag for 
sent ute med klagen i forhold 
til fristen.  Nå har Fiskeri- og 
kystdepartementet bedt Fiske-
ridirektoratet om å behandle 
klagen til Lingalaks til tross av 
denne formaliteten. Det kunne 
bety at Telavåg Fiskeoppdrett 
mistet sin konsesjon. Men nå 
har altså Telvåg Fiskeoppdrett 
fått sin «giskekonsesjon».

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får 
erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen 
står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjonene
I fjor ble det tildelt 65 nye QQ

laksekonsesjoner. Flere laksesel-
skaper som ikke ble prioritert av 
Fiskeridirektoratet klaget.

Det førte til at noen av selska-QQ

pene som fikk tildelt konsesjo-
ner i fjor sommer, mistet sine 
konsesjoner i år, over ett år etter 
tildelingen.

Nå har settestatsråd Trond QQ

Giske tildelt «erstaningskonse-
sjoner» til fire selskaper som 
mistet sine konsesjoner.

Den delen av vederlaget QQ

på åtte millioner kroner som 
i 2009-runden, tre millioner 
kroner, som gikk til fylkeskom-
munene går i steden til å styrke 
gjennomføringen av regjeringens 
strategi for en miljømessig bære-
kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret 
til slutt, sier lakseopp-
dretter Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Sist fredag fikk Lofoten 
Sjøprodukter og tre 
andre selskaper hver sin 
«giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon 
i erstatning for den vi 
mistet har gått i bølge-
daler
Roger Mosseng, lakseoppdretter i 
Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand 
under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være 
tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti Sandvik
Bergen

Arnfinn Torg-
nes og Norsk 
Havbrukssen-
ter mener det 
var en forstå-
else om å vente 
med å tildele to 
konsesjoner i 
Nordland, til 
den rettslige 
striden mellom Fiskeridirek-
toratet og Norsk Havbrukssen-
ter var behandlet i Borgating 
Lagmannsrett. 

– I stedet tildeler de to kon-
sesjoner, før dommen i lag-
mannsretten. Vi er oppgitt, sier 
Torgnes.

Utsettelsen
Han reagerer også på at myn-
dighetene ba om utsettelse på 
ankefristen.
– Fiskerimyndighetene ba først 
om en utsettelse på en uke, så 
benytter de denne utsettelsentil 
å fatte vedtak i saken. På denne 
måten forsøker de å unngå en 
vurdering av holdbarheten i 
saksbehandlingen. Dette er å 
misbruke rettssystemet, sier 
Torgnes.

Dette er ikke Lise Kvinns-
land, seksjonssjef i Kyst- og 
havbrukssavdelingen i Fiske-
ridirektoratet enig i. 

– For det første kunne det tatt 

måneder før 
Lagmannsret-
ten avgjorde 
saken. Dette er 
det ikke mulig 
å fortuse, men 
beror på hvilke 
andre saker 
Lagmannsret-
ten har til be-
handling. Saken kunne også 
ha blitt anket videre til Høy-
esterett, noe som ville ha tatt 
enda lengre tid. I mellomtiden 
ville flere andre ventet på å få 
sin klage behandlet, og vi hadde 
ingen grunn til å ta mer hensyn 
til Norsk Havbrukssenter enn 
de andre, sier Kvinnsland. 

– Vi hadde allerede en kjen-
nelse som ga oss medhold på 
alle punkt. 

Misforståelse
Til påstanden om at Fiskeri- 
og kystdepartementet ba om 
utsettelse på tilsvar på Norsk 
Havbrukssenter sin ankesak, 
for at direktoratet skulle be-
nytte tiden til å fatte vedtak i 
saken har hun følgende kom-
mentar:

– Det er mange misforståelser 
her, og dette er en av dem. Vi har 
ikke hatt noe med utsettelsen 
å gjøre. Regjeringsadvokaten 
ba om utsettelse på grunn av 
ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser 
også at de tre søknadene Bin-
dalaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter nærmest var 
identiske, noe Norsk Havbruks-
senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en 
klasse for seg. De har sannsyn-
liggjort planer om en helt annen 
og høyere bearbeidingsgrad 
enn flere av de andre søkerne 
som fikk tillatelse i Nordland. 

Regelverk
Kobbvåglaks har sannsyn-
liggjort bearbeiding ut over 
slakting i sin søknad. Noe som 
skiller dem fra Norsk Havbruks-
senter, som ikke har synliggjort 
noe om bearbeiding ut over 
slakting, sier Kvinnsland.

Hun viser til at det følger av 
regelverket, utlysningen og 
søknadsskjemaet at søknaden 
må være komplett på søknads-
tidspunktet, og at denne ikke 
kan suppleres fra søker eller 
andre kilder.

– Norsk Havbrukssenter har 
enten ikke lest dokumentene 
godt nok, eller misforstått kra-
vene, noe som er beklagelig, 
sier Kvinnsland. 
 
Konkurransevridende 
Norsk Havbrukssenter har 
hevdet at regionkontoret i 
Nordland kjente til selskapets 
planer, og at dette skulle ha 
vært tatt hensyn til. Kvinnsland 
viser til at det ikke ville ha vært 
i samsvar med regelverket og 
forutsetningene for tildelingen 
å ta hensyn til informasjon som 
den enkelte saksbehandler satt 
inne med. 

– Det var ikke adgang til 
og ville ha utgjort en fare for 
usaklig forskjellsbehandling 
om regionkontoret skulle ha 
hatt anledning til å ta hensyn til 
opplysninger saksbehandlerne 
satt inne med, av mer eller min-
dre tilfeldige grunner, om de 
forskjellige selskapene. Hva da 
med et selskap regionkontoret 
ikke kjente til? 

En slik praksis ville dessuten 
gjort det umulig å etterprøve 
om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-
land. 

Spilleregler
Hun viser til at det i en kon-
kurransesituasjon er viktig å 
ikke endre spillereglene under-
veis. Dersom nye opplysninger 
skulle kunne vektlegges, måtte 
alle søkere ha fått samme an-
ledning til å komme med til-
leggsopplysninger. Et system 
for dette var det ikke lagt opp til 
i denne tildelingsrunden.

– Men Norsk Havbrukssen-
ter har full anledning til å få 
overprøvd lovligheten av saks-
behandlingen i en rettssak, sier 
Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 28

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter 
mener tildelingen av 
konsesjoner i Nordland 
har skjedd på feil grunn-
lag. Fiskeridirektoratet 
tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn 
Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-
syn til Norsk Havbruks-
senter enn de andre
Lise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne 
for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver 
avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein Hage
Bergen

For en uke siden ble det kjent 
at Lofoten Sjøprodukter og 
Gildeskål Forskningsstasjon 
begge mistet sine konsesjoner 
som en følge av en ankerunde 
til Fiskeridirektoratet. Kon-
sesjonssaken har nå versert i 
nærmere 12 måneder, og om-
trent alle involverte parter, med 
unntak av Fiskeridirektoratet, 
betegner saken som en farse. 
Nå er fylkeskommunen lei.

Forutsigbarhet viktig
– Når resultatet av klagebe-
handlingen foreligger, har det 
tatt nærmere 12 måneder fra 
tilsagn ble gitt til endelig av-
gjørelse. Dette er en uholdbar 
lang behandlingstid, mener 
Knutsen.

Han understreker det para-
doks at myndighetene krevde 
omtrent umiddelbar innbeta-
ling av prisen på åtte millioner 
per konsesjonen, men at man så 
altså venter i nesten ett år før 
en plutselig får avslag.

– Man må kunne forvente 
en hvis forutsigbarhet. Åtte 
millioner kroner er tross alt 
en del penger. Vi mener derfor 
det burde være en selvfølge 
at Giske ordner opp, sier han 
videre.

Fylkesråden påpeker videre 
at selv om tilsagnsmottakerne 
ble informert om at eventuell 
bruk av konsesjonene skjedde 
på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-
tabelt å trekke 
tilbake gitte 
tilsagn så lang 
tid i etterkant. 

–  For ut-
sigbarhet er 
fraværende i 
denne saks-
behandlingen, 
påpeker han.

Sendt brev
Knutsen har 
sendt et brev 
til Giske, der 
han ber Næ-
ringsministe-
ren om å ordne 
opp i saken.

– Nordland 
fylkeskommu-
ne vil be stats-
råden følge rådet fra næringen 
og politikere om å tildele to nye 
konsesjoner i Nordland fylke. 
Dette for å få avsluttet proses-
sen rundt konsesjonsrunden 
i 2009 uten at de firmaer som 
blir rammet av nye tolkninger 
av tildelingsforskriftene mister 
sine rettigheter til konsesjonen, 
er konklusjonen i brevet.

Knutsen vil nå prøve å få til et 
møte med statsråd Giske. Med 
seg på turen til Oslo håper han å 
få med seg fylkesordfører i Hor-
daland, Torill Selsvold Nyborg, 
som representerer det andre 
fylket som har vært preget av 
konsesjonsrot.

Klar argumentasjon
Knutsen understreker at det er 
flere momenter som burde være 
avgjørende for at løsningen 
bør bli to ekstra konsesjoner 
til fylket. Følgende poeng blir 
skikkert overfor Giske:
n Det er over ett år siden konse-
sjonen ble gitt til  firmaene.
n Det er er ett år siden firmaene 
betalte inn 8 mill kr. til stats-
kassen for konsesjonen.
n Først ett år etter utlysningen 
av konsesjonene kommer Fiske-
ridirektoratet til at de har tolket 
sine egne tildelingsforskrifter 
feil og på dette grunnlag truk-
ket tilbake konsesjonene.
n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-
dukter AS er kvalifiserte til 
konsesjonen på grunn av sin 
oppdrettsvirksomhet og sine 
foredlingsanlegg i Nordland. 
Nordland fylkeskommune kan 
ikke se at bedriftene har gjort 
noen feil ved å forholde seg til 
den første tolkningen av tilde-
lingsforskriftene.

Håper på løsning
Fylkeskommunen har vært i 
dialog med departementet si-
den mai måned, og Knutsen har 
et håp en fornuftig løsning.

– Du er ikke redd for at en 
økning i konsesjonstallet kan få 
presedens for andre fylker?

– Nei, på ingen måte. Nord-
land og Hordaland er ulik alle 
de andre fylkene fordi det her er 
bedrifter som først har fått og 
så mistet sine konsesjoner. Det 
tror jeg også de andre søkerne 
ser, sier han.
- 
oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er 
nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTriden
Fiskeridirektoratets region-Qn

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

 Klagebehandleingen er ennå Qn

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-Qn

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring 
i Nordland fylke, Arve 
Knutsen, ber nå næ-
ringsminister Trond 
Giske ordne opp i 
konsesjonsrotet i fylket. 
– Tildel to ekstra konse-
sjoner til Nordland, sier 
han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne 
saksbehandlingen.
Arve Knutsen, fylkesråd for næring 
i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

Øystein HageBergenFør helgen ble det klart at Fis-keridirektoratet i Bergen på nytt gjør om hvem som får og hvem som ikke får konsesjon i Nordland. Resultatet ble at Gildeskål forskningsstasjon og Lofoten sjøprodukter tapte kampen om konsesjonene. Måsøval reagerer sterkt på hvordan tildelingsprosessen har vært.De små tapteMåsøval mener utgangspunk-tet for tildelingsrunden var at 

de små skulle få mulighet til å vokse seg større, men slik det er blitt nå er utfallet stikk motsatt.– Jeg synes rett og slett at det er en skam at enkelte av de minste, som bare hadde en konsesjon, ikke har fått mulig-het til å få flere. En rekke av selskapene har vært med på å bygge opp denne næringen, og blir igjen dem som taper.– Nå har istedenfor de store blitt prioritert igjen, sier han.Lik situasjonSelv kom Måsøval i en nokså til-svarende  situasjon som i Nord-land, der han ville oppdrette i et fylke og bearbeide i ett annet. Det ble brukt mot selskapet, mens det i Nordland tvert imot har vært en faktor som utløste endret tildeling.– Dette er nok et bevis på at hele runden har fungert dår-lig. Vi har heller ingen klare forskrifter eller plan å forholde oss til, slik at det nesten er po-engløst å anke. Ikke en gang 

rettslig er det lett å prøve dette, sukker han oppgitt. – Vi som var med på å slakte ned etter Pd-utbruddene taper igjen, mens de som solgte kon-sesjoner før PD-utbruddene blir honorert med nye konsesjoner. Hvor er logikken? spør han. Flyttet fiskerMåsøval Fiskeoppdrett har base på Frøya i Sør-Trøndelag. Selskapet har én av sine opp-drettskonsesjoner i nabofylket Møre og Romsdal. Måsøval Fiskeoppdrett søkte om ytterligere én konsesjon i Møre og Romsdal i forbindelse med tildeleingsrunden 2009. Selskapet ville ta fisken over fylkesgrensen og slakte og 

bearbeide fisken fra Møre og Romsdalkonsesjonen i Roan kommune i Sør-Trøndelag, men fikk avslag på klagen hos Fis-keridirektoratet.– Vi ønsket å styrke fabrikken i Roan. Vi har ikke hatt nok rå-stoff til helkontinuerlig drift, og dette hadde vært en mulighet til å styrke arbeidsplassene. Noen kommuner har falt imellom alle stoler i forhold til oppdrettsvek-sten, og Roan er et slikt område, sier han videre.UliktAvgjørelsene i klagesakene i Nordland ble annerledes enn klagesaken i Møre, siden 

sakene var ulike. I Møre og Romsdal var det prioritering mellom likestilte søkere, mens i Nordland var det bedre stilte søkere som ble prioritert, sa seksjonssjef Lise Kvinnsland i Fiskeridirektoratet til Fiskeri-bladetFiskaren før helgen. – I Møre var det flere som oppfylte kriteriene i forskrif-tene, mens vi i Nordland har lagt vekt på at de to selskapene som har fått medhold i sine kla-ger, hadde et bedre opplegg for videreforedling enn de som nå har fått avslag.oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Oppdrettspioner og daglig leder Karsten Måsøval i Måsøval Fiskeoppdrett er svært oppgitt over tildelings-runden av nye konsesjoner.FOTO: OLE MORTEN MELGÅRD

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner.60 av disse var knyttet til QQkonkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkontorenes vedtak til Fiskeridirektoratet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Kritikken mot den siste konsesjonstildelings-runden når nye høyder. Karsten Måsøval fikk konsesjonsavslag, og mener tildelingenpro-sessen kan betegnes som en skam.

z konsesjoner

Lise Kvinnsland

Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam at enkelte av de min-ste som bare hadde en konsesjon ikke har fått mulighet til å få flere. Karsten Måsøval

HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.Berg-Hansens selskap gjorde reint bord Fakta: stridenSinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Mer rot til retten

Tung sak å behandle

12 

FiskeribladetFiskaren 9.august 2010

Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen. Molaug går av som leder i Akva Group

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

Ute til høring Sterk salgsvekst

Ulikt for klagesak i Møre – Ser bort fra for-skriften

Norsk sjømatMarkedsmuligheter

HAVBRUK 13

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingenFHL er svært kritisk til hele denne konsesjons-runden, og mener at man må ta lærdom av feilene og ikke gjøre det på denne 

måten igjen. – En prosess med flere aktører, det vil si der Fiskeridirektoratet og fylkeskommunene deltar, så vil det lett bli konflikter. Her er det også foretatt subjektive vurderinger som har skapt ytterligere problemer, sier Geir Ove Ystmark, direk-tør for næringsutvikling, i Fiskeri- og havbruksnærin-

gens landsforening. – Vi har hele tiden vært kritisk til fylkeskommunen sin rolle, og påpekt at veksten må skje på en mest mulig objektiv måte, sier han videre og skisserer følgende forslag:Q Øke MTB - og dermed gi mulighet for alle.Q Innføre gjennomsnittlig MTB som også gjør hverda-

gen enklere for de mindre.QQTildeling via objektive kriterier som loddetrekning, auksjon eller tilsvarende.– Problemet er at det lett går politikk i utvekslingen når vi har skjønnsmesige vurderinger. Og når det samtidig blir ulikt fra fylke til fylke så får vi en langt mindre enhetlig 

forvatning enn ønskelig. Vi ønsker mer forutsigbarhet, sier han.FHL har ikke tatt stilling til om Nordland bør tilføres flere konsesjoner, for på den måten få slutt på bråket.– Det må vi diskutere internt først, men det vil lett få konsekvenser for resten av landet også.

Geir Ove Ystmark
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.

Øystein HageBergen– Dette kan fort utarte seg til en komplett politisk skan-dale, sier Ha-rald T. Nesvik (Frp), når han får høre om vedtaket.  Nes-vik rister på hodet over saksbehandlingen i denne saken.Bråket rundt tildelingene av oppdrettskonsesjonene i Nord-land tar ingen slutt, og fredag kom det endelige vedtaket til  Fiskeridirektoratet i Bergen.Der er det klart at det er de to sel-skapene med t i l k ny t n i n g til Sinkaberg-Hansen, altså selskapet stats-råd Lisbeth Berg-Hansen er medeier i, som vinner kam-pen om konsesjonene. Men tro-lig er ikke siste ord sagt ennå.Utrolig skuffet– Vi er utrolig skuffet. Dette er urettferdig, og vi synes vi innehar de kravene som skal til for å få konsesjon, sier Kjell Lorent-sen, styreleder i Gildeskål Forskningsstasjon til FiskeribladetFiskaren.Vedtaket er så ferskt at han ennå ikke har satt seg inn i kon-sekvensene av nei-et, men han og resten av ledelsen i selskapet vil nå vurdere nøye hva de vil 

gjøre videre i saken. – Kan det være aktuelt å gå til retten for å få konsesjon?– Det kan jeg ikke svare på nå. Først må vi vurdere situa-sjonen, og se hvilke konsekven-ser det får. Vi håper også det er mulig å finne en løsning.– Hvilken løsning ser du for deg?– Det må være at alle får kon-sesjon, sier han. Lorentsen er svært oppgitt over hele saks-behandlingen i denne saken, og føler at direktorat og departe-menet har endret kjørereglene underveis. – I utgangspunktet fikk vi vite at både oppdrett og bearbei-ding skulle skje i ett og samme fylke. Så får vi plutselig under-veis i prosessen melding om at bearbeiding også kan skje i andre fylker. Dette vitner om en svært uryddig prosess, sier han videre.Får konsekvenser– Vil dette vedtaket får konse-kvenser for dere?– Ja, det er helt klart. Vi må selvsagt måtte se på beman-ningen vår, men det er altfor tidlig å si hva resulatet blir.– Hvordan reagerer du på at det er Sinkaberg-Hansen, statsrådens selskap, som går seirende ut av denne saken?– Til det vil jeg si at jeg synes Finn Sinkaberg har gjort en upåklagelig jobb, og jeg har full tiltro at alt er gått riktig for seg. Jeg vil ikke beskylde ham for noe, sier han videre. Juridisk hjelpRoger Mosseng i Lofoten Sjø-produkter sier til FBFI at han nå vil søke juridisk hjelp for å se hvordan de kan ta saken videre.– Jeg er utrolig skuffet. Dette er et overgrep og voldtekt av næringslivet.  Avslaget kom-mer som et sjokk på oss, og det virker som om vi er et tilfeldig offer. Mosseng er kritisk til saksbehandlingen, og mener myndighetene tar fra dem en rettighet til å produsere 1000 tonn hvert år, med en verdi på 40 millioner kroner.  Konse-kvensen blir store for dem. – At de kommer ett år etter og endrer et vedtak er uholdbart. Saksbehandlingen tåler ikke dagens lys, sier han.Politisk skandaleFrp-politiker og medlem av Næringskomiteen, Harald T. 

Nesvik mener denne saken fort kan utvikle seg til en politisk skandale, hvis ikke Nærings-minister Trond Giske griper inn og ordner opp.– Jeg har full tiltro til Lisbeth Berg-Hansens rolle i denne sa-ken, men dersom vi ikke får en skikkelig klargjøring og en fornuftig løsning tror jeg det vil bli svært mange som kommer til å sette spørsmål til håndte-ringen. Uholdbart– Det er rett og slett en uhold-bar saksbehandling av Fiske-ridirektoratet, og jeg vil nå be om en skriftlig klargjøring fra Trond Giske i saken. Jeg vil heretter rette alle mine spørs-mål til ham, og ikke lenger Fiskeri- og kystdepartementet, sier han.– Hva bør i så fall bli løsnin-gen?– Det eneste riktige i denne saken er å gi alle konsesjon, fastslår han.oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

Berg-Hansens 
selskap gjorde 
reint bord

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Fakta: stridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner.60 av disse var knyttet til QQkonkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkontorenes vedtak til Fiskeridirektoratet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Sinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Harald T. Nesvik

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Harald T. Nesvik

HAVBRUK Strukturerer: Den færøyske oppdrettsnæringen har strukturert og gått fra rundt 60 selskaper til fem. Oppdrettsselskapet Viking Seafood har nylig inngått tett samarbeid med de to andre mindre selskapene på Færøyene

Mer rot til retten

Fakta: tar tid

Lakseoppdrettselskapet Gildeskål Forsknings-stasjon går til tingretten med begjæring om mid-lertidig forføyning fordi selskapet ligger an til å miste en laksekonsesjon selskapet ble tildelt i fjor.

z konsesjonrot

Det blir litt lettvint av Fis- ”keridirektoratet å bare sende oss et brev om at vi står i fare for å miste konsesjonen

Stortinget tar opp rotet

Midlertidig forføyning

Anket 
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Kjell Lorentsen

Lisbeth Berg-Hansen

Tung sak å behandle
Seksjonssjef Lise Kvinns-land i Fiskeridirektoratet sier at saken har vært svært vanskelig å behandle, ikke minst grunnet omfattende dokumentasjon i sakene. Det er en av grunnene til at direktoratet har brukt den tiden de har gjort. Saken er nå ferdigbehandlet, og den eneste muligheten for at saken kan få en annen slutt er enten rettslig eller politisk.– Det har vært viktig å behandle alle sakene korrekt og upartisk, uavhengig av om selskapet har tilknytning 

til statsråden eller ei.  Vi har foretatt en svært nøye og gjennomarbeidet vurdering, sier hun.– Hvordan reagerer du på kritikken?– Vi har gjort en svært omfattendejobb, og kritikken kommer fra personer som ikke vet hva vi har gjort. Hun påpeker at det i forhold til EU-reglene ikke har vært noen forutsetning at både be-arbeiding og oppdrett skulle foregå i ett og samme fylke.– Det har ikke vært avgjø-rende, understreker hun.
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Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.

Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen.

JOBB: Knut Molaug takker av etter 22 år som toppleder i AKVA group ASA. Finansdirek-tør Morten Nærland konstitue-res konsernsjef i selskapet.– De siste to årene har vært meget tøffe. Når jeg nå trekker meg som leder i selskapet så er dette en konsekvens av at jeg føler jeg må ta ansvar for at jeg har bommet i mine forvent-

ninger til markedsutviklingen etter finanskrisen. Dette har ført til at vi har feildimensjonert organisasjonen og selskapet har dermed ikke skapt tilfreds-stillende økonomiske resultater i denne perioden. Dette er mitt ansvar og det er med bakgrunn i dette at jeg har bedt styret om å løses fra min stilling som konsernsjef, sier Molaug.

Molaug går av som leder i Akva Group

sykdOm: I sommer er det meldt om 11 tilfeller av på-vist PD i Ryfylkebassenget. Mattilsynets regionkontor for Rogaland og Agder har gått ut med anbefalinger til aktørene i oppdrettsnæringen.I løpet av sommeren har Pancreas disease (PD) nær-mest utviklet seg til en epidemi med 11 nye påvisninger i løpet 

av kort tid. sykdommen har i år rammrt både stor og liten fisk.Samlet sett er dette en stor utfordring både økonomisk, smitte- og dyrevernmessig, skriver Mattilsynet i en pres-semelding.Mattilsynet anbefaler en rekke tiltak for å hindre spred-ning til nye områder, som de vil følge videre opp.

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

OPPdRETT: Samarbeidsfo-rumet Salmon Aquaculture Dialogue har lagt fram et utkast til nye, internasjonale standar-der for ansvarlig og bærekraftig lakseoppdrett. Nå ønskes det kommentarer til utkastet, og de kan skrives inn på nettsida til WWF. Tilbakemeldinger må være klare innen 3. oktober i år.

Ute til høring REsulTaT: Veksten fortset-ter for Aker BioMarine i andre kvartal med positiv tall for første gang for konsernet. Det gode resultatet skyldes sterk omsetningsvekst, godt fiskeri og stabil produksjon. Sertifise-ringen fra MSC er en bekreftel-se på at Aker BioMarine driver et bærekraftig fiske.

Sterk salgsvekst

fiskE: Det har vært dårlig laksefiske i svært mange av landets lakseelver de siste åra, men nå er laksefiskerne optimistiske.Laksefisket har vært godt i Drammenselva i år, og nå er også Numedals-lågen full av bitevillig laks.

aksJER: Analytiker Geir Kristiansen i Argo Secu-rities kommer med flere kjøpsanbefalinger. Vi liker særlig Cermaq, som er godt posisjonert til å vokse i Chile i årene fremover. Kursmålet på Cermaq er 75 kroner.

MER BRÅK: Konsesjonsbråket i Nordland er ennå ikke slutt, og nå er det klart at Gidleskål Forskningsstasjon og Lofoten Sjøprodukter mister sine konsesjoner, til fordel for Sinkaberg-hansen tilknyttede selskap. ILL.FOTO: 

Ulikt for klagesak i Møre
Avgjørelsene i klagesakene i Nordland ble annerledes enn klagesaken i Møre, siden sakene var ulike. I Møre og Romsdal var det prioritering mellom likestilte søkere, mens i Nordland var det bedre stilte søkere som ble priori-tert. Det sier seksjonssjef Lise Kvinnsland i Fiskeridirekto-ratet til FiskeribladetFiska-ren, etter at Bindalslaks AS og Kobbvåglags AS fikk medhold der Måsøval Fiskeoppdrett AS fikk avslag.– I Møre var det flere som oppfylte kriteriene i forskrif-

tene, mens vi i Nordland har lagt vekt på at de to selska-pene som har fått medhold i sine klager, hadde et bedre opplegg for videreforedling enn de som nå har fått avslag.Måsøval Fiskeoppdrett har base på Frøya i Sør-Trønde-lag. Selskapet har én av sine oppdrettskonsesjoner i nabo-fylket Møre og Romsdal. I fjor søkte Måsøval Fiskeoppdrett om ytterligere én konsesjon i Møre og Romsdal i forbin-delse med tildeleingsrunden 2009. Selskapet ville ta fisken over fylkesgrensen og slakte 

og bearbeide fisken fra Møre og Romsdalkonsesjonen i Roan kommune i Sør-Trønde-lag, men fikk avslag på klagen hos Fiskeridirektoratet.

HAVBRUK Avtale: Torskeoppdrettsselskapet Codfarmers er inne i en veldig viktig periode. I løpet av en drøy måned må selskapet få på plass en avtale med aksjonærene om å skyte inn mer penger, skriver IntraFish.Leppefiskboliger i laksemerden

Ingen USA-avgjørelse foreløpig

– Ser bort fra for-skriftenFakta: klagerLakseselskapet Måsøval Fiskeoppdrett får ikke «2009-konsesjonen» fordi selskapet skal slakte fisken i et annet fylke selv om tildelings-forskriften åpner for det. z konsesjoner

Dette føles som en  ”urimelig forskskjellbe-handling

Norsk Fisketransport AS7970 Kolvereid • 908 78 071www.norskfisketransport.no

Noe ledig brønnbåtkapasitet• Smoltkjøring• Avlusing• Splitting• Sortering• SlaktekjøringTrøndelag–Finnmark
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Vi gir lokale ideer globale muligheter

MARINNorsk sjømatMarkedsmuligheter

Velkommen til seminar på Rica Nidelven iTrondheim 19. august fra 10-14. På programmet står innlegg fra bedrifter omerfaringer ved salg av norsk sjømat i forskjelligemarkeder, samt orientering fra Innovasjon Norge ommuligheter  og utfordringer i Polen/Øst-Europa og iTyrkia.Les mer og meld deg på her:www.innovasjonnorge.no/nor-fishing
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Arve 
Knutsen

Trond Giske
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Lise 
Kvinnsland

Kort-, mid- og 
langlenket kjetting 
som leveres i
natursort, malt eller 
galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 
Mail: post@trygg.no
www.trygg.no

Møt oss 

på stand 
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for 
å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune 
i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt 
på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før 
verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens 
lusetall for juli viser dobling av 
antall voksne hunnlus i Sogn og 
Fjordane og 50 prosent økning 
i Hordaland sammenliknet 
med kriseåret 2009. I Horda-
land var det i juli 0,6 voksne 
hunnlus per fisk i snitt. I Sogn 
og Fjordane var det 0,4 voksne 
hunnlus i snitt. Dette er mer 
enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-
menliknet med juli i fjor, mener 
Norske Lakseelver. NL allerede 
har fått bekymringsmeldinger 
fra flere av sine medlemmer 
om en økning i lusemengden 
på villfisk fanget i elvene, og 
tallene fra oppdrettsnæringen 
bekrefter at lusemengden langs 
vestlandskysten nå er kraftig 
økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et 
driftsresultat før biomassejus-
teringer på 173 millioner kroner 
i andre kvartal 2010, sammen-
lignet med 102 millioner kroner 
i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets 
kvartalsrapport tirsdag.

Justeringene i biomasse 
utgjorde 26 millioner kroner 
(202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) 
av driftsinntekter på 660 mil-
lioner kroner (456).

Slaktevolumet i Norge var to-
talt 11.100 tonn i andre kvartal, 
ned fra 12,100 tonn i samme 
kvartal i fjor. Inkludert Norskott 
Havbruk var totalt slaktevolum 
i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 
14.900 tonn i samme kvartal i 
fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt 
fornøyd med vedtaket fra 
Fiskeridirektoratet, tross i alt 
for lang behandlingstid, sier 
Knut Asbjørn Forland i Telavåg 
Fiskeoppdrett til kyst.no. Som 
medeier i Sotra fiskeindustri vil 
en ny konsesjon være av stor 
betydning for bedriften.Fiske-
ridirektoratet har nå avsluttet 
klagebehandlingen i Hordaland 
fylke i forbindelse med tildeling 
av tillatelser til oppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret i 2009. 
Vurderingen av klagesakene 
i Hordaland er nå avsluttet. 
Fiskeridirektoratet har avvist 
klagen fra Lingalaks AS med det 
resultat at Telavåg Fiskeopp-
drett AS beholder sitt opprinne-
lige tilsagn.

Fornøyd i vest
syKdOm: Til tross for et 
gjennomsnittelig lusenivå som 
er over tiltaksgrensen på 0,5 
kjønnsmodne hunnlus per 
fisk, så har ikke Mattilsynet i 
Sunnhordland registrert økte 
problemer med resistens. – 
Men vi følger situasjonen nøye, 
sier distriktssjef Arne Oftedal i 
Mattilsynet i Sunnhordland til 
kyst.no Ifølge Lusedata.no er 
det gjennomsnittelige lusenivå-
et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk.Det er 0,1 over 
tiltaksgrensen som gjelder ut 
august. (Fra 1. september økes 
tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-
den hunnlus per fisk.) Distrikts-
sjef for Mattilsynet i Sunnhord-
land, Arne Oftedal bekrefter 
inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et 
resultat før skatt på 15,2 mil-
lioner kroner i andre kvartal 
2010, mot -6,0 millioner 
kroner i samme periode året 
før. Det opplyser selskapet 
tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over 
hele verden. Dette gjør oss til det største globale 
selskap innen maritim elektronikk i verden. Med 
vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen 
maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serien
SAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF 
er spesielt designet for fiske- og 
arbeidsbåter med den velkjente 
SAILOR kvaliteten og egenskaper
som:
    - Replay funksjon (opptak/avspilling)
        - Stort display med dimbart rødt baklys
    - Store knapper for enkel betjening
    - Vanntett
    - Kraftig høytaler
           

 

Selvmonterende     
garn 

Garnets egenskaper:
1. Fisker bedre? 
2. Stor fleksibilitet i 

nettet
3. Superlett å montere
4. Holder seg meget 

greie under drift, 
snurrer ikke på 
telnen

5. Mindre krabbe, 
botnrask

6. Mindre slitasje da 
garneringsmasken 
står fri

- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  
demonstrert hvordan garna fungerer 
- Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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Roger 
Mosseng
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HAVBRUK Sykdom: PD-prosjektet i regi av FHL er på innsamlingsaksjon, etter 
erfaringer med PD-sykdommen. Regionsjef Hans Inge Algrøy for FHL er i ferd 
med å samle inn materiale fra siden før PD-vaksineringen tok til. (IF)

Fram fra 
kulissene
Irene Lange Nordahl (Sp) er 
én av dem som har jobbet i 
kulissene for å få til økt MTB 
i nord. Og for å tildele fire nye 
konsesjoner. Det har vært en 
politisk sammenheng mel-
lom disse to løsningene. 

Mye energi
- Vi har brukt masse energi 
og engasjement internt i re-
gjeringsapparatet for å få til 
denne dobbelte løsningen. 
Fredagen ble en seier for 
kunnskap og fornuft, sier 
Nordahl til IntraFish. 

På fredag sa regjeringen 
endelig ja til å heve produk-
sjonstaket -- maksimalt til-
latt biomasse (MTB) - med 
5 prosent i 2011 - men bare 
i Finnmark og Troms. Det 
blir ingen MTB-økning sør 
for Troms. 

Årsaken er lakseluspro-
blemer og resistensutvikling 
fra Nordland og sørover. På 
fredag utvidet dessuten set-
testatsråd Trond Giske det 
totale antall ordinære konse-
sjoner som ble tildelt i 2009, 
med fire til 69. 

Mot Sollie  
Tidligere har Sp-politiker 
Nordahl fra nord sagt til 
IntraFish at lakseproduk-
sjonen burde økes, og slett 
ikke reduseres slik direktør 
Janne Sollie i Direktoratet 
for naturforvaltning har 
kjempet for. 

– Vi må forholde oss til 
faktagrunnlaget. Lakselus-
situasjonen er nyansert. 
Forvaltningen må gi kunn-
skapsbaserte råd og ikke la 
seg forlede av en opphauset 
stemning i ei tid der det lades 
tungt mot oppdrett. Regje-
ringen har vist handlekraft. 
Senterpartiet har vist at vi 
står på for matproduksjon 
også i den blå åker, sier 
Nordahl. 

Mareritt  
Hun beklager situasjonen 
som hadde oppstått i Nord-
land og Hordaland der til 
sammen fire aktører risiker-
te å miste ny-konsesjonene 
sine. 

– Vi måtte bare løse opp i 
dette som hadde blitt et lite 
mareritt. Ny-konsesjonene 
var jo allerede tatt i bruk. 
Inndragning ville fått ne-
gative ringvirkninger for 
samfunnene rundt disse 
fire aktørene. Det dreier 
seg også om ryddighet og 
forutsigbarhet når det gjel-
der rammebetingelser for 
næringsvirksomhet. 

Dessverre tok det lang tid 
å få løsningen på plass. Jeg 
skulle ønske at vi hadde klart 
dette på kortere tid, men nå 
er saken løst, til slutt. Og vi 
er i godt gjenge. 

baj@fbfi.no
Telefon: 75 54 49 09

Fiskeridirektoratet skal evaluere seg selv

Agnar Berg
Bodø

– Det er flere kritikkverdige 
forhold ved 2009-runden. Kon-
sesjonsrunden tok alt for lang 
tid og kriteriene var uklare. 
Det ble en skjønnhetskonkur-
ranse der oppdretterne til slutt 

i klagerunden 
rakket ned på 
naboppdrette-
ren for å vinne 
f ra m, sier 
Bruland, som 
er advokat i 
Wikborg Rein. 
Bruland er le-
der for kompe-
tansegruppen 
for fiskeri og 
havbruk i sel-
skapet. 

Endelig 
punktum
Sist fredag 
ble endelig 
punktum fra 
myndighete-
nes side satt 
i konsesjons-
runden 2009 da næringsminis-
ter Trond Giske tildelte fire til-
leggskonsesjoner til selskaper 
som «mistet» sine konsesjoner 

i klagebehandlingen.Giske var 
settestatsråd for fiskeri- og kyst-
minister Lisbeth Berg-Hansen 
i konsesjonssaken.

Berg-Hansen er medeier i et 
av selaskapene som klaget og 
fikk konsesjon i 2009-runden.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet sier at nå skal 
Fiskeridirektoratet gjøre en 
eveluering av sin egen rolle i 
konsesjonstildelingen og den 
påfølgende klagerunden.

Hvorfor så lang tid?
– Fiskeridirektoratet må se på 
sin egen håndtering innenfor 
oppdraget de ble gitt og så vil 
Fiskeri- og kystdepartementet 
ha med direktoratets vurde-
ring i vår interne vurdering 
om hvordan dette gikk, sier 
Nerheim.

Nerheim sier at det er naturlig 
for direktoratet å se på hvorfor 
konsesjonsrunden tok så lang 

tid og hva Fiskeridirektoratet 
mener direktoratet har lært.

Fylkeskommunene hadde 
også en rolle i konsesjonstil-
delingen 2009. De skulle gi 
innspille til hvordan Fiskeridi-
rektoratets regionkontor skulle 
prioritere oppdrettselskaper 
som søkte om konsesjon.

Nerheim sier at fylkeskom-
munene ikke vil bli bedt om en 
evaluering siden de bare kom 
med innspill.

Lang klagebehandling
Det ble tildelt 65 konsesjoner i 

Fiskeridirektoratet skal 
selv evaluere hvordan 
de håndterte laksekon-
sesjonsrunden 2009. 
– Håper de finner ut 
hvordan å gjøre ting 
annerledes, sier advokat 
Grunde Bruland 

z konsesjoner Konsesjonsrunden  ”tok alt for lang tid og 
kriteriene var uklare
Grunde Bruland, advokat i Wikborg 
Rein

Grunde 
Bruland

Ivar 
Kristiansen
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Fôr: Veksten i forbruk av laksefôr har hittil i år vært marginal. Ser du på 
ukestallene i FHLs nyhetsbrev Akvafakta, har veksten hittil i år, sammenliknet 
med samme periode i fjor, vært fire prosent. 

Leppefisk: Nils Marius Holm på Smøla, som har lang erfaring med fangst 
og omsetning av leppefisk, har merket en dramatisk økt interesse for leppe-
fisken. (IntraFish)

SYKDOM: Etter en sommer og 
høst med mye PD er det ikke 
noen påviste tilfeller i oktober. 
Derimot er det mistanke om ett 
tilfelle i Det er fortsatt ned-
gang i antallet nye tilfeller, og 
i oktober er det ingen nye påvis-
ninger, kun mistanke om PD på 
en ny lokalitet. Dette stemmer 
overens med forventningene, 
da PD er en sesongbetont 

sykdom, melder Veterinærin-
stituttet. Den ene mistanken 
om PD i oktober, er registrert 
i Hordaland. Fylket er også på 
toppen i antall PD med totalt 
41 registrert tilfeller så langt i 
år. Det nye er at Rogaland har 
fått en enorm økning i antall ut-
brudd sammenlignet med i fjor. 
Så langt er Rogaland registrert 
med 21 tilfeller, skriver kyst.no

Ingen påviste PD tilfeller i oktober

OppDrett: – Vedtaket om 
laksevekst i form av økt MTB i 
Troms og Finnmark er løfte-
brudd fra Lisbeth Berg-Hansen, 
sier fagsjef Nina Jensen i WWF 
Norge til IntraFish.Fiskeri- og 
kystminister Lisbeth Berg-
Hansen kunngjorde fredag at 
lakseoppdrettere i Troms og 
Finnmark vil kunne investere 
i økt MTB (Maksimalt Tillatt 
Biomasse). Bakgrunnen for at 
disse to fylkene får MTB-øk-
ning, og ikke resten av kysten, 
er at lusenivåene er svært lave i 
nord, og at det ikke er resis-
tensproblemer her. 

– Jeg synes slett ikke noe 
om vedtaket om kapasitetsøk-
ningen i Troms og Finnmark. 
I dialog med fiskeri- og kyst-
ministeren er vi blitt lovet at 
en kapasitetsøkning ikke skal 

finne sted før en har klart å løse 
utfordringene for næringen. 
Økningen av MTB er derfor 
løftebrudd fra ministeren, sier 
Jensen til IntraFish. 

- En viser lite selvinnsikt for 
omdømmet og situasjonen for 
næringen når en går for en ka-
pasitetsøkning, da har en ikke 
forstått alvoret. Jeg er mildt 
sagt opprørt, sier hun. 

Burde vært mer reflektert - 
Tror du det har vært press på 
ministeren for å øke kapasite-
ten i næringen?- Det er vel liten 
tvil om at det har vært press 
for en økning. Ministeren burde 
imidlertid vært mer reflektert 
og ansvarsfull for den næringen 
og ressursene hun forvalter. 
Hun har lovtaler om at en får 
mer igjen for kvalitet på pro-
duktene fremfor en vekst. (IF)

WWF er oppgitt over laksevekst i nord

OppDrett:  Et utvalg skal se 
på teknisk standard for lan-
danlegg i oppdretts-næringen.
Standarden betegnes som 
SN/K 515, opplyser FHLs Hans 
Inge Algrøy. – Foreløpig er 
dette en frivillig ordning for å 
få anleggene mer rømmings-
sikre. Bakgrunnen for arbeidet 
med en teknisk standard er 
blant annet Fiskeridirektora-

tets smoltoffensiv i 2007, og 
arbeidet fra Rømmingskommi-
sjonen. Arbeidet finansieres av 
Fiskeri- og kystdepartementet, 
og skal etter planen være ferdig 
i 2012. I komiteen sitter repre-
sentanter fra Standard Norge, 
Rømmingskommisjonen, 
utstyrsprodusenter, sertifise-
ringsbyråer, samt 3 represen-
tanter fra næringen/FHL. 

Skal utarbeide ny teknisk standard

LAKS: – En begrensningen på 
200.000 laks per merd krever 
flere ringer uavhengig om man 
velger store eller små merder, 
sier Alf Jostein Hakkebo i Aqua-
line til kyst.no. Til dette trengs 
det større areal. Det kan bli en 
utfordring for næringen, mener 
han. Direktoratet anbefaler at 
det blir satt en øvre grense på 
200.000 laks per merd, uav-
hengig av størrelsen. Begrens-
ningen foreslås evaluert etter 
en periode på tre til fem år.

Krever større areal
Ørret: I følge Pharmaq sin 
vaksinestatistikk viste vaksine-
omsetningen til ørret en økning 
i hele 2010. Dette indikerer en 
forventet økning i produksjon 
av ørret og større utsett i 2011.
Det ble omsatt 1,7 millioner 
doser av oljebasert vaksine i 
oktober sammenlignet med 0,6 
millioner doser i oktober 09. 
Trendkurven for oljebaserte 
vaksiner har økt fra 12,3 mil-
lioner doser /år i okt.09 til 19,3 
mill. doser/år i okt. 2010. 

Forventer økning

OppDrett: – Vedtaket om 
fem prosent auke i MTB i 
Troms og Finnmark viser 
at ho har kunnskapsbasert 
handlingsvilje, seier Fredd 
Wilsgård i Wilsgård Fiske-
oppdrett AS til kyst.no

LAKSepriS: Det er fortsatt 
nedgang i antallet nye tilfel-
ler, og i oktober er det ingen 
nye påvisninger, kun mistan-
ke om PD på en ny lokalitet. 
Dette stemmer overens med 
forventningene, da PD er en 
sesongbetont sykdom.

Fiskeridirektoratet skal evaluere seg selv

ENDELIG PUNKTUM: Sist 
fredag satte regjeringen 
et endelig punktum for 
konsesjonsrunden 2009 
da det ble tildelt fire konse-
sjoer til selskaper som mistet 
konsesjonene sine under 
klagebehandlingen.
ILL.FOTO:

Fakta: 2009-RUNDEN
Sist fredag ble det satt punk-QQ

tum for konsesjonsrunden 2009 
fra myndighetenes side.

Næringsminister Trond Giske, QQ

som settestatsråd for fiskeri- og 
kystministeren, tildelte fire kon-
sesjoner til selskaper som hadde 
«mistet» sine under klagebe-
handlingen.

Det ble i fjor sommer tildelt QQ

65 lakse- og ørretkonsesjoner. 
Prioriterte selskaper fikk konse-
sjonen med forbehold om at de 
kunne miste dem i forbindelse 
med klagebehandlingen.

Klagebehandlingen tok i noen QQ

saker over ett år.
Konsesjonsvederlagene er QQ

åtte millioner kroner, borsett fra 
Finnmark. Der er vederlaget tre 
millioner. 

fjor sommer. Det var langt flere 
søkere, og de som ble prioritert 
av Fiskeridirektoratets regi-
onkontor, «fikk» konsesjonene 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlin-
gen.

Klagebehandlingen tok i 
enkelte av sakene over ett år. 
Den lange klagebehandlingen 
er hovedargumentet til Giske 
for å tildele fire konsesjoner 
sist fredag til selskaper som 
mistet sine under klagebehand-
lingen.

Nerheim sier til Fiskeribladet 
Fiskaren at det neppe hadde 
blitt aktuelt med tilleggskonse-
sjoner hvis klagebehandlingen 
hadde vært avgjort i fjor høst.

Null forventninger
Stortingsrepresentant Ivar 
Kristiansen (H) har fulgt kon-
sesjonssaken tett. 
Kristiansen sier at han ikke har 
store forventninger av hva som 

kommer ut av en evaluering 
Fiskeridirektoratet skal gjøre 
av seg selv i konsesjonssaken.
– Det er vel som bukken skal 
granske seg selv om hvorfor 
havresekken ble angrepet. Det 
eneste som kommer ut av dett er 
sysselsetting i Bergen og hvor-
dan direktoratets byråkrater 
vil renvaske seg selv. En trenger 
ikke å være rakettforsker for å 
skjønne hvorfor det gikk galt 
med konsesjonsrunden 2009. 
Konsesjonsrunden 2009 var en 
skjønnhetskonkurranse med 
alle de uheldige virkningen det 
har hatt, sier Kristiansen.

Skjønnhetskonkurranse
Vilkårene for konsesjonstilde-
lingen ble lagt da Helga Peder-
sen var fiskeri- og kystminister. 
Hun ville at det skulle være 
en «skjønnhetskonkurranse» 
blant oppdretterne for å få kon-
sesjonene. 

Dette måtte direktoratet for-

holde seg til i utvelgelsen av de 
«heldige».

– Etter min mening burde 
det ha vært minstekrav for å 
være med i en loddtrekking om 
konsesjonene. Da hadde en fått 
avsluttet konsesjonsrunden på 
grei måte, sier Bruland.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at 
lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin 
maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-
ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så 
prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et nei
Fylkesråd 
for næring i 
Nordland er 
en av dem 
som har 
kjempet for at 
det skulle gis 
erstatnings-
konsesjoner 
til selskapene 
som mistet sine konsesjoner i 
klagebehandlingen.

For tre uker siden skrev 
fylkesråd for næring i Troms, 
Knut Werner Hansen, brev til 
Stortingets næringskomité 
om at hvis Nordland fikk «er-
statningskonsesjoner», måtte 
de andre fylkene også få.

– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker 
det dit hen at Werner Han-
sen ikke hadde satt seg inn 
i saken. Brevet gjorde at jeg 
begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-
sesjoner. Nå er jeg glad for 
Giskes avgjørelse. I denne 
saken er det fornuften som 
har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner 
Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar Berg
Bodø

– Troen på om 
vi skulle få en 
konsesjon i 
erstatning for 
den vi mistet 
har gått i bøl-
gedaler. Nå er 
vi bare lykke-
lige for at det 
til slutt gikk 
bra, sier Mosseng. På fredag 
ble det kjent at settestatsråd for 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen i konsjonssaken, 
næringsminister Trond Giske, 
«gir» én laksekonsesjon hver 
til de fire selskapene Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon i Nordland 
og Hennco og Telavåg Fiske-
oppdrett i Hordaland.

Alle de fire mistet konsesjo-
nene de ble tildelt i konsesjons-
runden 2009 i den påfølgende 
klagerunden, vel ett år etter at 
de ble tildelt konsesjonene.

Alle som ble tildelt konsesjo-
ner i 2009, fikk konsesjonen 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlingen. 
Den lange saksbehandlingsti-
den fra konsesjonstildelingen 
til avgjørelsen i klagebehandlin-
gen er et viktig moment i Giskes 
vurdering om å gi selskapene 
«erstatningskonsesjoner».

Begynte å investere
– Vi ventet i tre måneder etter at 
vi fikk tildelt konsesjonen. Men 
da følte vi at vi ikke kunne vente 
lenger og begynte å investere 
med tanke på at vi skulle få 
beholde konsesjonen. Det var 
derfor tøft da vi i vår fikk vite 
at vi lå an til å miste den og at 
vi noen måneder senere faktisk 
gjorde det, sier Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter har fra 
før av to konsesjoner. Selskapet 
har eget slakteri og vil følge 
opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den 
nye konsesjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
er et annet selskap i Nordland 
som mistet sin 2009-konsesjon 
i klagebehandlingen, men som 
nå har fått en «giskekonse-
sjon».

«Giskekonsesjoner»
– Vi er nå lyk-
kelige over Gis-
kes avgjørelse. 
Vi har gjort 
store investe-
ringer fordi vi 
var sikre på at 
vi ville beholde 
2009-konse-
sjonen. Blant 
annet har vi kjøpt ny arbeids-
båt, sier styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon, Kjell Lo-
rentsen. Selskapet Hennco i 
Hordaland er i samme situasjon 
som de to i Nordland. Telavåg 
Fiskeoppdrett er i en spesiell 
situasjon. Selskapet får en av 
«giskekonsesjonene» av spesi-
elle grunner. Et annet selskap 
i Hordaland, Lingalaks, klaget 
på at selskapet ikke ble tildelt 
konsesjonen selskapet søkte på 
i 2009. Selskapet var én dag for 
sent ute med klagen i forhold 
til fristen.  Nå har Fiskeri- og 
kystdepartementet bedt Fiske-
ridirektoratet om å behandle 
klagen til Lingalaks til tross av 
denne formaliteten. Det kunne 
bety at Telavåg Fiskeoppdrett 
mistet sin konsesjon. Men nå 
har altså Telvåg Fiskeoppdrett 
fått sin «giskekonsesjon».

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får 
erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen 
står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjonene
I fjor ble det tildelt 65 nye QQ

laksekonsesjoner. Flere laksesel-
skaper som ikke ble prioritert av 
Fiskeridirektoratet klaget.

Det førte til at noen av selska-QQ

pene som fikk tildelt konsesjo-
ner i fjor sommer, mistet sine 
konsesjoner i år, over ett år etter 
tildelingen.

Nå har settestatsråd Trond QQ

Giske tildelt «erstaningskonse-
sjoner» til fire selskaper som 
mistet sine konsesjoner.

Den delen av vederlaget QQ

på åtte millioner kroner som 
i 2009-runden, tre millioner 
kroner, som gikk til fylkeskom-
munene går i steden til å styrke 
gjennomføringen av regjeringens 
strategi for en miljømessig bære-
kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret 
til slutt, sier lakseopp-
dretter Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Sist fredag fikk Lofoten 
Sjøprodukter og tre 
andre selskaper hver sin 
«giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon 
i erstatning for den vi 
mistet har gått i bølge-
daler
Roger Mosseng, lakseoppdretter i 
Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand 
under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være 
tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti Sandvik
Bergen

Arnfinn Torg-
nes og Norsk 
Havbrukssen-
ter mener det 
var en forstå-
else om å vente 
med å tildele to 
konsesjoner i 
Nordland, til 
den rettslige 
striden mellom Fiskeridirek-
toratet og Norsk Havbrukssen-
ter var behandlet i Borgating 
Lagmannsrett. 

– I stedet tildeler de to kon-
sesjoner, før dommen i lag-
mannsretten. Vi er oppgitt, sier 
Torgnes.

Utsettelsen
Han reagerer også på at myn-
dighetene ba om utsettelse på 
ankefristen.
– Fiskerimyndighetene ba først 
om en utsettelse på en uke, så 
benytter de denne utsettelsentil 
å fatte vedtak i saken. På denne 
måten forsøker de å unngå en 
vurdering av holdbarheten i 
saksbehandlingen. Dette er å 
misbruke rettssystemet, sier 
Torgnes.

Dette er ikke Lise Kvinns-
land, seksjonssjef i Kyst- og 
havbrukssavdelingen i Fiske-
ridirektoratet enig i. 

– For det første kunne det tatt 

måneder før 
Lagmannsret-
ten avgjorde 
saken. Dette er 
det ikke mulig 
å fortuse, men 
beror på hvilke 
andre saker 
Lagmannsret-
ten har til be-
handling. Saken kunne også 
ha blitt anket videre til Høy-
esterett, noe som ville ha tatt 
enda lengre tid. I mellomtiden 
ville flere andre ventet på å få 
sin klage behandlet, og vi hadde 
ingen grunn til å ta mer hensyn 
til Norsk Havbrukssenter enn 
de andre, sier Kvinnsland. 

– Vi hadde allerede en kjen-
nelse som ga oss medhold på 
alle punkt. 

Misforståelse
Til påstanden om at Fiskeri- 
og kystdepartementet ba om 
utsettelse på tilsvar på Norsk 
Havbrukssenter sin ankesak, 
for at direktoratet skulle be-
nytte tiden til å fatte vedtak i 
saken har hun følgende kom-
mentar:

– Det er mange misforståelser 
her, og dette er en av dem. Vi har 
ikke hatt noe med utsettelsen 
å gjøre. Regjeringsadvokaten 
ba om utsettelse på grunn av 
ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser 
også at de tre søknadene Bin-
dalaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter nærmest var 
identiske, noe Norsk Havbruks-
senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en 
klasse for seg. De har sannsyn-
liggjort planer om en helt annen 
og høyere bearbeidingsgrad 
enn flere av de andre søkerne 
som fikk tillatelse i Nordland. 

Regelverk
Kobbvåglaks har sannsyn-
liggjort bearbeiding ut over 
slakting i sin søknad. Noe som 
skiller dem fra Norsk Havbruks-
senter, som ikke har synliggjort 
noe om bearbeiding ut over 
slakting, sier Kvinnsland.

Hun viser til at det følger av 
regelverket, utlysningen og 
søknadsskjemaet at søknaden 
må være komplett på søknads-
tidspunktet, og at denne ikke 
kan suppleres fra søker eller 
andre kilder.

– Norsk Havbrukssenter har 
enten ikke lest dokumentene 
godt nok, eller misforstått kra-
vene, noe som er beklagelig, 
sier Kvinnsland. 
 
Konkurransevridende 
Norsk Havbrukssenter har 
hevdet at regionkontoret i 
Nordland kjente til selskapets 
planer, og at dette skulle ha 
vært tatt hensyn til. Kvinnsland 
viser til at det ikke ville ha vært 
i samsvar med regelverket og 
forutsetningene for tildelingen 
å ta hensyn til informasjon som 
den enkelte saksbehandler satt 
inne med. 

– Det var ikke adgang til 
og ville ha utgjort en fare for 
usaklig forskjellsbehandling 
om regionkontoret skulle ha 
hatt anledning til å ta hensyn til 
opplysninger saksbehandlerne 
satt inne med, av mer eller min-
dre tilfeldige grunner, om de 
forskjellige selskapene. Hva da 
med et selskap regionkontoret 
ikke kjente til? 

En slik praksis ville dessuten 
gjort det umulig å etterprøve 
om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-
land. 

Spilleregler
Hun viser til at det i en kon-
kurransesituasjon er viktig å 
ikke endre spillereglene under-
veis. Dersom nye opplysninger 
skulle kunne vektlegges, måtte 
alle søkere ha fått samme an-
ledning til å komme med til-
leggsopplysninger. Et system 
for dette var det ikke lagt opp til 
i denne tildelingsrunden.

– Men Norsk Havbrukssen-
ter har full anledning til å få 
overprøvd lovligheten av saks-
behandlingen i en rettssak, sier 
Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 28

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter 
mener tildelingen av 
konsesjoner i Nordland 
har skjedd på feil grunn-
lag. Fiskeridirektoratet 
tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn 
Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-
syn til Norsk Havbruks-
senter enn de andre
Lise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein HageBergen

For en uke siden ble det kjent at Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon begge mistet sine konsesjoner som en følge av en ankerunde til Fiskeridirektoratet. Kon-sesjonssaken har nå versert i nærmere 12 måneder, og om-trent alle involverte parter, med unntak av Fiskeridirektoratet, betegner saken som en farse. Nå er fylkeskommunen lei.Forutsigbarhet viktig– Når resultatet av klagebe-handlingen foreligger, har det tatt nærmere 12 måneder fra tilsagn ble gitt til endelig av-gjørelse. Dette er en uholdbar lang behandlingstid, mener Knutsen.Han understreker det para-doks at myndighetene krevde omtrent umiddelbar innbeta-ling av prisen på åtte millioner per konsesjonen, men at man så altså venter i nesten ett år før en plutselig får avslag.– Man må kunne forvente en hvis forutsigbarhet. Åtte millioner kroner er tross alt en del penger. Vi mener derfor det burde være en selvfølge at Giske ordner opp, sier han videre.Fylkesråden påpeker videre at selv om tilsagnsmottakerne ble informert om at eventuell bruk av konsesjonene skjedde på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-tabelt å trekke tilbake gitte tilsagn så lang tid i etterkant. –  For ut-sigbarhet er fraværende i denne saks-behandlingen, påpeker han.Sendt brevKnutsen har sendt et brev til Giske, der han ber Næ-ringsministe-ren om å ordne opp i saken.– Nordland fylkeskommu-ne vil be stats-råden følge rådet fra næringen og politikere om å tildele to nye konsesjoner i Nordland fylke. Dette for å få avsluttet proses-sen rundt konsesjonsrunden i 2009 uten at de firmaer som blir rammet av nye tolkninger av tildelingsforskriftene mister sine rettigheter til konsesjonen, er konklusjonen i brevet.Knutsen vil nå prøve å få til et møte med statsråd Giske. Med seg på turen til Oslo håper han å få med seg fylkesordfører i Hor-daland, Torill Selsvold Nyborg, som representerer det andre fylket som har vært preget av konsesjonsrot.Klar argumentasjonKnutsen understreker at det er flere momenter som burde være avgjørende for at løsningen bør bli to ekstra konsesjoner til fylket. Følgende poeng blir skikkert overfor Giske:n Det er over ett år siden konse-sjonen ble gitt til  firmaene.n Det er er ett år siden firmaene betalte inn 8 mill kr. til stats-kassen for konsesjonen.n Først ett år etter utlysningen av konsesjonene kommer Fiske-ridirektoratet til at de har tolket sine egne tildelingsforskrifter feil og på dette grunnlag truk-ket tilbake konsesjonene.n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-dukter AS er kvalifiserte til konsesjonen på grunn av sin oppdrettsvirksomhet og sine foredlingsanlegg i Nordland. Nordland fylkeskommune kan ikke se at bedriftene har gjort noen feil ved å forholde seg til den første tolkningen av tilde-lingsforskriftene.

Håper på løsningFylkeskommunen har vært i dialog med departementet si-den mai måned, og Knutsen har et håp en fornuftig løsning.– Du er ikke redd for at en økning i konsesjonstallet kan få presedens for andre fylker?– Nei, på ingen måte. Nord-land og Hordaland er ulik alle de andre fylkene fordi det her er bedrifter som først har fått og så mistet sine konsesjoner. Det tror jeg også de andre søkerne ser, sier han.- oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-Qnkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen. Klagebehandleingen er ennå Qnikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-Qnlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

FAKTA: sTriden

Kritikken mot den siste konsesjonstildelings-runden når nye høyder. Karsten Måsøval fikk konsesjonsavslag, og mener tildelingenpro-sessen kan betegnes som en skam.

z konsesjoner Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam at enkelte av de min-ste som bare hadde en konsesjon ikke har fått mulighet til å få flere. Berg-Hansens selskap gjorde reint bord

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingen
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.Berg-Hansens selskap gjorde reint bord Fakta: stridenSinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Mer rot til retten

Tung sak å behandle

12 Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen. Molaug går av som leder i Akva Group

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

Ute til høring Sterk salgsvekst

Ulikt for klagesak i Møre – Ser bort fra for-skriften

Norsk sjømatMarkedsmuligheter

HAVBRUK 13

Arve Knutsen

Trond Giske
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Lise 
Kvinnsland

Kort-, mid- og 
langlenket kjetting 
som leveres i
natursort, malt eller 
galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 
Mail: post@trygg.no
www.trygg.no

Møt oss 

på stand 

A-12
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for 
å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune 
i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt 
på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før 
verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens 
lusetall for juli viser dobling av 
antall voksne hunnlus i Sogn og 
Fjordane og 50 prosent økning 
i Hordaland sammenliknet 
med kriseåret 2009. I Horda-
land var det i juli 0,6 voksne 
hunnlus per fisk i snitt. I Sogn 
og Fjordane var det 0,4 voksne 
hunnlus i snitt. Dette er mer 
enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-
menliknet med juli i fjor, mener 
Norske Lakseelver. NL allerede 
har fått bekymringsmeldinger 
fra flere av sine medlemmer 
om en økning i lusemengden 
på villfisk fanget i elvene, og 
tallene fra oppdrettsnæringen 
bekrefter at lusemengden langs 
vestlandskysten nå er kraftig 
økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et 
driftsresultat før biomassejus-
teringer på 173 millioner kroner 
i andre kvartal 2010, sammen-
lignet med 102 millioner kroner 
i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets 
kvartalsrapport tirsdag.

Justeringene i biomasse 
utgjorde 26 millioner kroner 
(202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) 
av driftsinntekter på 660 mil-
lioner kroner (456).

Slaktevolumet i Norge var to-
talt 11.100 tonn i andre kvartal, 
ned fra 12,100 tonn i samme 
kvartal i fjor. Inkludert Norskott 
Havbruk var totalt slaktevolum 
i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 
14.900 tonn i samme kvartal i 
fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt 
fornøyd med vedtaket fra 
Fiskeridirektoratet, tross i alt 
for lang behandlingstid, sier 
Knut Asbjørn Forland i Telavåg 
Fiskeoppdrett til kyst.no. Som 
medeier i Sotra fiskeindustri vil 
en ny konsesjon være av stor 
betydning for bedriften.Fiske-
ridirektoratet har nå avsluttet 
klagebehandlingen i Hordaland 
fylke i forbindelse med tildeling 
av tillatelser til oppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret i 2009. 
Vurderingen av klagesakene 
i Hordaland er nå avsluttet. 
Fiskeridirektoratet har avvist 
klagen fra Lingalaks AS med det 
resultat at Telavåg Fiskeopp-
drett AS beholder sitt opprinne-
lige tilsagn.

Fornøyd i vest
syKdOm: Til tross for et 
gjennomsnittelig lusenivå som 
er over tiltaksgrensen på 0,5 
kjønnsmodne hunnlus per 
fisk, så har ikke Mattilsynet i 
Sunnhordland registrert økte 
problemer med resistens. – 
Men vi følger situasjonen nøye, 
sier distriktssjef Arne Oftedal i 
Mattilsynet i Sunnhordland til 
kyst.no Ifølge Lusedata.no er 
det gjennomsnittelige lusenivå-
et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk.Det er 0,1 over 
tiltaksgrensen som gjelder ut 
august. (Fra 1. september økes 
tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-
den hunnlus per fisk.) Distrikts-
sjef for Mattilsynet i Sunnhord-
land, Arne Oftedal bekrefter 
inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et 
resultat før skatt på 15,2 mil-
lioner kroner i andre kvartal 
2010, mot -6,0 millioner 
kroner i samme periode året 
før. Det opplyser selskapet 
tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over 
hele verden. Dette gjør oss til det største globale 
selskap innen maritim elektronikk i verden. Med 
vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen 
maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serien
SAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF 
er spesielt designet for fiske- og 
arbeidsbåter med den velkjente 
SAILOR kvaliteten og egenskaper
som:
    - Replay funksjon (opptak/avspilling)
        - Stort display med dimbart rødt baklys
    - Store knapper for enkel betjening
    - Vanntett
    - Kraftig høytaler
           

 

Selvmonterende     
garn 

Garnets egenskaper:
1. Fisker bedre? 
2. Stor fleksibilitet i 

nettet
3. Superlett å montere
4. Holder seg meget 

greie under drift, 
snurrer ikke på 
telnen

5. Mindre krabbe, 
botnrask

6. Mindre slitasje da 
garneringsmasken 
står fri

- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  
demonstrert hvordan garna fungerer 
- Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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Roger 
Mosseng
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POLITIKK: Ap og Sp er forban-
net på SV-statsråd Erik Solheims 
kjør mot oppdretterne.

I dag melder Dagens Nærings-
liv at fiskeriminister Lisbeth 
Berg-Hansen nekter å kommen-
tere miljøvernminister Solheims 
påstander om at laksenæringa 
står på kanten av stupet.

Næringa har sterke allierte 
både i Arbeiderpartiet og Senter-
partiet. Men regjeringsflertallet 
sa for ei drøy uke tilbake ja til 
økte MTB i Troms og Finnmark. 

SV sliter med det standpunk-

tet, samtidig som de to andre 
partiene sliter med SVs fiendtlig-
het mot oppdrett.

Opposisjonspartiet Høyre får 
da lett spill.

– Nå må regjeringen be-
stemme seg for hva den mener 
om oppdrettsnæringa og ikke 
minst om hvem som skal mene 
det. Både næringa og ikke minst 
Stortinget, bør nå få en avkla-
ring av hva som er regjeringens 
holdning, sier Høyres nærings-
politiske talsmann Svein Flåtten 
til avisen.

Ful laksekrig i regjeringen

Agnar Berg
Bodø

Lakseoppdretterne måtte i 
konsesjonsrunden 2009 betale 
et vederlag til staten på åtte 
millioner kroner. Markeds-
verdien for en laksekonsesjon 
i enkelte deler av landet er over 
40 millioner kroner. – Vi må 
gå gjennom betingelsene for 
å få kjøpe laksekonsesjoner, 
sier stortingsrepresentant og 
medlem av næringekomiteen, 
Alf Egil Holmelid (SV).

Må se på 
tildelingsbetingelsene
– Vi kan ikke fortsette med 
dagens system. Jeg har ikke 
her å nå noe konkret forslag til 
hvordan det burde være, men 
det er grunn til å gå gjennom 
tildelingsbetingelsene. For det 
skal ikke være slik at du kan 
videreselge en konsesjon umid-
delbart med stor fortjeneste, 
sier Holmlid.

Av vederlaget på åtte mil-
lioner kroner for 2009-kon-
sesjonene, gikk tre millioner 
kroner til fylkeskommunene. I 
Finnmark måtte oppdretterne 

betale tre milli-
oner kroner for 
en konsesjon i 
2009-runden.

De som ble 
tildelt konse-
sjonene, kunne 
i prinsippet 
selge dem uten 
å sette dem i 
drift med stor fortjeneste.

– Vi må se på om vi skal ha 
en form for klausul på konse-
sjonene, sier Holmlid.

Kompromisspris
Avdelingsdirektør Martin 
Bryde i Fiskeri- og kystdeparte-
mentet sier at departementets 
prising av laksekonsesjoner 
er en avveiing av flere elemen-
ter.

– Tidligere har vi for eksem-
pel sett hen til at prisen ikke 
skal være så høg at bedrifter 
med mindre finansieringsmu-
ligheter ikke har muligheter 
til å delta i konsesjonsrunden. 
Den skal heller ikke være så lav 
at det blir for stor differanse 
mellom førstehåndspris og 
andrehåndspris. Er differanse 
for stor, øker risikoen for han-
delspolitiske konsekvenser. Det 
er også et element i prisfast-
settingen at samfunnet skal 
ha noe igjen for å at lakse- og 
ørretoppdrettrene får bruke 
sjøarealene, sier Bryde.

Samsvar mellom prisene
Direktør for markedsadgang i 
FHL, Trond Davidsen, sier at 
FHL kun tenker på at konse-
sjonene blir ervervet til mat-
produksjon og verdiskaping, 
og ikke for videresalg.

– Hvis FHL skal tenke på 
videresalg, er vederlagsprisen 
for lav. FHL ser kun på at dem 
som får konsesjonene også skal 
drive dem. I det perspektivet 
må ikke konsesjonen være for 
dyre for dette er en næring med 
en varierende inntjening, sier 
Davidsen.

Davidsen sier videre at en 
auksjon av konsesjonene ville 
ha gitt bedre samsvar mellom 
førstehånds og andrehånds-
pris.
– Du kan si at en auksjon gir en 
«riktig» pris, men det er også 
en fare med dette systemet at 
det betales dyrt i gode tider og 
så pådrar selskapene seg kost-
ander som de må slite med i 
dårlige tider sier Davidsen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

LOTTOGEVINST: Lakseoppdrett er i dag en pengemaskin. Å få kjøpe en laksekonsesjon fra staten med dagens laksepriser er som å vinne i lotto. Markedsverdien på konsesjonen 
er enkelte steder mangedobbelt av førstehåndsprisen til staten.  FOTO: AGNAR BERG

Fakta: billigsalg
De heldige lakse- og ørret-QQ

oppdretterne som ble prioritert 
i konsesjonsrunden 2009 måtte 
betale et vedelag til staten på 
åtte millioner kroner.

I Finnmark var dette vederla-QQ

get tre millioner kroner.
Noen steder i landet er mar-QQ

kedsprisen for laksekonsesjo-
nene over 40 millioner kroner.

Konsesjonene i 2009-runden QQ

kunne i prinsippet omsettes 
like etter tildelingen - med stor 
fortjeneste.

SV vil nå se på tildelingsrege-QQ

leverket.

SV liker dårlig at lakse-
oppdretterne får «kjøpe» 
laksekonsesjoner billig 
fra staten for så å kunne 
videreselge for til det 
mangedobbelte.

z konsesjoner

Alf Egil 
Holmelid

SV krever nye 
tildelings-

vilkår

Juul forlag
tlf 67 13 21 68 www.juulforlag.no

Fiskebåtredere
Fagbøker om fiskeressurser, 

fangstteknologi, fangst-
behandling og økonomi

• Salg • Service • Deler
• Marinemotorer • Aggregater

Tlf. 55 98 70 70  - 5251 SØREIDGREND
gs@bjordal-madsen.no www.volvopenta.no

BRUKT SJARK!
Skal du kjøpe/

selge brukt Sjark

Kontakt oss

Intet salg, 
ingen kostnader

6501 Kristiansund
Tlf. 71 56 6080 - Mob. 911 58 850

post@normarin.no
www.normarin.no 

Kjøp av alle typer fisk fra alle 
brukstyper – hele året

Norway Seafoods

Anlegg Sted KontAKt Mobilnr
Norway Seafoods avd Vardø Vardø F. Malin 92 69 44 59
Norway Seafoods avd Nesseby Nesseby K. Pettersen  95 18 05 35
Norway Seafoods Båtsfjord Båtsfjord K. Pettersen 95 18 05 35
Norway Seafoods Båtsfjord Båtsfjord A. Johnsen  91 85 13 53 
Berlevåg Fiskemottak Berlevåg G. Westberg 48 24 97 55
Berlevåg Fiskemottak Berlevåg R.B. Paulsen 97 70 68 65
Norway Seafoods Mehamn Mehamn A. Martinussen 99 10 81 40
Norway Seafoods Mehamn Mehamn A. Olsen 99 12 69 51
Norway Seafoods Kjøllefjord Kjøllefjord K.I. Olsen 95 80 29 60
Norway Seafoods Kjøllefjord Kjøllefjord A. Olsen 99 12 69 51
Norway Seafoods Skarsvåg Skarsvåg L. Kvivesen 48 00 29 78
Norway Seafoods Finnmark Hammerfest E. Robertsen  90 91 37 67
Norway Seafoods Finnmark Hammerfest H. Wikstrøm 90 08 22 59
Norway Seafoods Kvalfjord Kvalfjord S.N. Pedersen 95 99 48 17
Sørvær Fiskeindustri Sørvær G.O. Olsen 41 67 45 22
Sørvær Fiskeindustri Sørvær R.B. Paulsen 97 70 68 55
Tromvik Fisk Tromvik K. Johansen  91 80 28 71
Tromvik Fisk Tromvik R.B. Paulsen 97 70 68 55
Skarvågen Fisk Skarvågen J.A. Skog 90 61 38 85
Norway Seafoods Melbu Melbu Vakttelefon 91 70 17 11
Norway Seafoods Melbu Melbu E. Adolfsen  90 02 78 74
Norway Seafoods Stamsund Stamsund V. Andreassen 97 07 91 04

God og effektiv 
service hele året
Norway Seafoods sysselsetter 650 ansatte på sine anlegg 
i Nord Norge. Fisk som leveres på våre anlegg blir 
videreforedlet i Norge og i størst utstrekning 
lokalt. På denne måten bidrar vi til økt syssel-
setting og verdiskapning lokalt og nasjonalt. 
Nå som vi alle har fått en fin førjulsgave 
i form av endringen i bifangst prosenten, 
ønsker vi alle å stå på litt ekstra 
i forbindelse med avslutningen 
av året 2010.

Vi vil så langt det er 
mulig prioritere de 
båter som ønsker 
å levere hele 
kvoten til 
oss i 2011. 

Velkommen til 
årets førjulsfest.

gjør jobben!
Din viktigste oppgave blir å fak-
turere alle salgene en annonse 
hos oss vil gi deg.
Kan det gjøres enklere?
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eksport:  Russland og Japan 
er fortsatt de store markedene 
i Øst-Europa og Asia for norsk 
laks -- men mindre markeder i 
begge regioner, som Taiwan, Vi-
etnam, Ukraina, Kasakhstan og 
Hviterussland, vokser raskest.

Fra januar til september 2010 
viser det russiske markedet for 
laks en vekst fra år til år på 35,9 

prosent i volum til 64.352 tonn, 
og 60,2 prosent i verdi til 1.991 
millioner kroner, ifølge tall fra 
Eksportutvalget for fisk (EFF).

Russland er det største mar-
ked i Øst-Europa for norsk laks, 
men det er ikke det raskeste 
voksende. Tall fra EFF viser at 
markedet for laks i Kasakhstan 
vokste 82,4 prosent i volum.

Norsk laks øker i Øst-Europa og Asia

sykdom: Dødeligheten i 
chilensk lakseoppdrett er nå la-
vere enn den var før utbruddet 
av infeksiøs lakseanemi (ILA), 
sier visepresident i SalmonChi-
le, Jose Gago. - Før ILA-viruset 
hadde vi en gjennomsnittlig 

dødelighet på 20 til 25 prosent. 
I løpet av sykdommen, var det 
på 40 til 50 prosent. I dag er 
vi under 10 prosent i gjen-
nomsnitt, sa Gago i et intervju 
med den chilenske avisen El 
Mercurio.

Dødeligheten under nivåene før ILA

laks: Sist haust sette Marine 
Harvest ut 100.000 sterile laks 
i eit anlegg i Rogaland. Så langt 
er det konstatert at det er for 
mange lyter på laksen til at det 
er akseptabelt, både ut frå ein 
kvalitets- og fiskevelferdsstå-
stad. Storskalaforsøket med 
steril laks i Rogaland, er ein del 
av eit større EU-prosjekt. (IF)

Lange til steril laks
hms: 91 prosent av verk-
semdene som vart undersøkt 
av Arbeidstilsynet i fjor fekk 
pålegg frå tilsynet i forhold til 
helse, miljø og tryggleik (HMS). 
Arbeidstilsynet starta i 2008 
eit prosjekt der dei køyrte tilsyn 
ved 35 ulike havbruksverk-
semder i Nordland, Troms og 
Finnmark. (IntraFish)

Ni av ti fikk pålegg

lUs: Det ble færre kjønns-
modne lus i Norge i oktober 
enn i september. Det er også 
færre lus enn i fjor. I Sogn 
og Fjordane ser det du som 
om lusesituasjonen er på 
bedring etter store problem.

– Feil lusefokus
lUs: Biologi-professor Frank 
Nilsen ved Universitetet i Bergen 
er skeptisk til korleis styresmak-
tene i dag prøver å kontrollere 
mengdene av lus i oppdrettsan-
legga, skriver kyst.no

LOTTOGEVINST: Lakseoppdrett er i dag en pengemaskin. Å få kjøpe en laksekonsesjon fra staten med dagens laksepriser er som å vinne i lotto. Markedsverdien på konsesjonen 
er enkelte steder mangedobbelt av førstehåndsprisen til staten.  FOTO: AGNAR BERG

Vi må gå gjennom  ”betingelsen for å få 
kjøpte laksekonsesjo-
ner
Alf Egil Holmelid, stortingsrepre-
sentant for SV

SV krever nye 
tildelings-

vilkår

Juul forlag
tlf 67 13 21 68 www.juulforlag.no

Fritidsbåteiere
Bøker om vedlikehold, 
drift og båtlivets gleder 
+ sjøkart og plansjer

 

INDUSTRIAL REFRIGERATION SYSTEM

www.norskkulde.com

HOWDEN
skruekompressoraggregat

RSW-anlegg

Kuldeanlegg

Norsk Kulde AS er en av 
Norges ledende entre-
prenører innen industriell 
kjøleteknologi, spesialisert 
innen design, produksjon, 
installasjon og service.

 ENSILASJEFLÅTE 
¤ Lagring/prosess
¤ Kapasiteter 40–200 m3

¤ Bygget i kompositt –
 frem tidens materiale
¤ Enkel rengjøring
 /desinfisering
¤ Gunstig vedlikehold 
¤ Sertifisert etter NS 9415                      
             Vennligst kontakt

 avd. Marin
Mundal båt as
5938 Sæbøvågen
Tlf. 56 34 99 10
mundal.no

– Det miljøvennlige alternativet

Arrangør: Stiftelsen Nor-Fishing
Klostergata 90, NO-7030 Trondheim, Tlf +47 73 56 86 40, Fax +47 73 56 86 41, mailbox@nor-fishing.no

VELKOMMEN - MØT FREMTIDEN!
Vær med på akvakulturnæringens  utvikling innen  forskning, teknologi, fôr, 
fiskehelse, utdannelse, finansiering, miljøsikring m.m. 
Besøkende kommer fra mer enn 50 land.

Internasjonale konferanser i tilknytning til Aqua Nor vil belyse forskningen 
og næringens fremskritt og utfordringer.

Utstiller, besøkende eller konferansedeltager?
se: www.nor-fishing.no

AQUA NOR - det viktigste internasjonale møtested 
for akvakulturnæringen siden 1979.

2011AQUA NOR
Internasjonal utstilling
16 -  19 august 2011 •  Trondheim •  Norge

AQUANOR FORUM
17th -18th AUgUst 2011 
tRONdheiM NORwAy
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HAVBRUK Fôr: Cermaq har i dag signert en joint venture-avtale med den lokale partner 
Anova Corporation i Vietnam. Dette innebærer at Cermaqs fôrvirksomhet, 
Ewos etablerer seg i det vietnamesiske fôrmarkedet.

Julegaven fra Giske varmer

Agnar Berg
Gildeskål

– Jeg sa at jeg skulle slutte å 
røyke når vi var sikret konse-
sjonen. Nå har vi fått den, men 
jeg slutter ikke helt å røyke før 
alle formalitetene er på plass ut 
på nyåret, humrer styreleder i 
Gildeskål Forskningsstasjon, 
Kjell Lorentsen.

Fire Giske-konsesjoner
Gildeskål Forskningsstasjon 

og Lofoten 
Sjøprodukter 
i Nordland, 
samt Telavåg 
Fiskeoppdrett 
og Hennco i 
H o r d a l a n d , 
fikk en tidlig 
julegave i år 
da næringsmi-
nister Trond Giske i november 
tildelte de fire selskapene én 
konsesjon hver fordi selskape-
ne i klagerunden i år «mistet» 
konsesjonene de ble tildelt i fjor 
sommer.

Lorentsen forteller om en 
tung tid for selskapet der det 
svingte fra optimisme til tvil 
om det virkelig var mulig å 
berge konsesjonen som ble 
«tatt» fra dem i mai i år.

Mistet konsesjonen
Fiskeirdirektoratets regionkon-
torer tildelte i fjor 65 lakse- og 
ørretkonsesjoner med forbe-
hold at de prioriterte selska-
pene kunne miste konsjonene 
hvis selskaper som klaget vant 
fram.

I mai i år fikk blant annet 
Gildeskål Forskningssatsjon 
beskjed om at selskapet sto i 
fare for å miste sin konsesjon 
fordi to av selskapene i Nord-
land som hadde klaget, ville 
få sine søknader vurdert på 
nytt.

Noen måneder senere ble 
det endelig at konsesjonen til 
Gildeskål Forskningsstasjon 
ble inndratt.

Investerte tungt
Loerensen sier at etter som ti-

den gikk etter tildelingen uten 
at en hørte noe fra Fiskeridi-
rektoratet, begynte selskapet 
å planlegge som om den nye 
konsesjonen var en del av fram-
tiden til selskapet.

Oppdrettsbåten «Obelix» til 
7,3 millioner kroner ble bestilt 
fra verftet, det ble ansatt to nye 
og satt ut mer fisk. Fisk som 
var ment for den nye konse-
sjonen.

– Mange avgjørelser ville ha 
vært gjort annerledes om vi 
ikke hadde trodd vi skulle «få» 
denne konsesjonen. Tidsfakto-
ren er helt avgjørende for hvor-
dan vi forholdt oss til dette. Vi er 
fullstendig klar over at det var 
en klausul fra myndighetenes 
side om at konsesjonen kunne 
bli trekt tilbake. Men etter som 
tiden gikk, måtte vi begynne å 
gjøre noe. 

Vi hadde tross alt betalt åtte 
millioner for konsesjonen, sier 
Lorentsen.

Regjeringen skriver også i 
sin endring av statsbudsjettet 
for 2011, om «tilleggskonsesjo-
nene» etter konsesjonsrunden 

2009, om den lange saksbe-
handlingstiden.
    Etter møtet i statsråd 5. no-
vember, uttalte Regjeringen 
følgende:

«Etter ei samla vurdering, 
mellom anna på bakgrunn av 
at det har gått lang tid, meiner 
Regjeringa at det skal tildelast 
fire nye løyve, slik at løyve som 
er trekte tilbake under klage-
handsaminga likevel kan be-
handles. Vederlaget for kvart 
løyve, på 8 mill. kroner, blir 
vidareført.»

Fiskeridirektoratet skal lage 
en vurdering av konsesjonsrun-
den 2009.

– Det synes jeg ikke er noen 
god idé: At direktoratet skal 
vurdere seg selv. Det burde 
ha vært gjort en brukerun-
dersøkelse blant oppdretts-
selskapene om hva de mener 
om tildelingsrunden 2009 og 
den påfølgende klagerunden, 
sier Lorentsen.

Bedre med loddtrekking
Lorentsen sier at konsesjons-
runden 2009 ble helt feil fra 

MEST FoU: De fleste ansatte ved Gildeskål Forskningsstasjon jobber med forskning- og utvikling. Her FoU-sjef Johan Johansen.  FOTO: GEIR NILSEN 

Først «kom» lakse-
konsesjonen, deretter 
ble «Obelix» bestilt, så 
«forsvant» konsesjo-
nen. Nå er «Obelix», 
«Giske-konsesjonen» og 
optimismen til Gildeskål 
Forsøkstasjon på plass.

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

– Mange avgjørel- ”ser ville ha vært gjort 
annerledes om vi ikke 
hadde trodd vi skulle 
«få» denne konsesjo-
nen
Kjell Lorentsen, styreleder i Gilde-
skål Forskningsstasjon
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Villaks: Ein ny rapport viser at fire av fem småkraftverk bryt regelverket for 
drift av anlegga. – Dette kan ha stor innverknad på situasjonen for villaksen, 
meiner Håvard Jørgensen i NSL, skriver kyst.no.

Villaks: -Strakstiltak for villaks var tema på et møte med oppdrettere og 
elveeiere i Hardangerfjorden. Målet er å få til et samarbeid for å finne de mest 
effektive tiltakene, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord til kyst.no

økonomi: Polar Seafood har 
gjennomført ein emisjon, men 
treng framleis 4-5 millionar for 
å fullføra første del av utbyg-
ginga av smoltanlegget i Båts-
fjord.– Det vart henta inn totalt 
to millionar for å styrka eigen-
kapitalen. I tillegg til eigarane, 
gjekk det lokale investeringsfir-
maet Båtsfjord Invest inn med 
ein halv million. Men me treng å 

styrka eigenkapitalen meir, og 
er på jakt etter fleire investorar. 
For å fullføra utbygginga av det 
første trinnet, er det behov for 
fire-fem millionar kroner til, 
fortel prosjektleiar Mattis A. 
Tangeraas i Polar Seafood AS til 
IntraFish. Selskapet er i dialog 
med fleire potensielle inves-
torar for å få inn  naudsynte 
kapitalen.  (IntraFish)

Gjennomførte emisjon - jaktar meir

eksport: Det er ikke sikkert 
at laksenorge denne gang vil 
slåss for å bli kvitt straffetollen 
på USA.

Verken Fiskeri- og kystdepar-
tementet eller Fiskeri- og Hav-
bruksnæringens Landsforening 
(FHL) maner i utgangspunktet 
til kamp.

Norsk fersk rund laks har 
siden 1991 har en gjennom-
snittlig antidumping-toll på 26 
prosent på USA. Hvert femte år 
vurderer amerikanske myn-
digheter om straffetollen skal 
videreføres eller ikke. Det kalles 
Sunset Review. Norge har tapt 
alle runder hittil.

Norske oppdrettere og 
myndigheter mener tollregimet 
er blodig urettferdig, og at 
det egentlig dreier seg om en 
ulovlig handelshindring. Men 

Norge har ennå ikke klaget 
straffetollen inn for Verdens 
handelsorganisasjon, WTO. 
Den innebærer imidlertid et 
prestisjeproblem for Norge og 
næringa, og blir fra tid til annen 
trukket fram i forhandlinger 
om fri markedsadgang i andre 
markeder.

Ny Sunset Review åpner 3.el-
ler 4.januar. Da får Norge 30 
dager på seg til å bestemme om 
landet skal delta i prosessen 
eller ikke.

- Vi vil ennå ikke flagge noe 
standpunkt. Det har vi verken 
behov eller lyst til. Og vi har det 
ikke travelt, sier FHLs direktør 
for markedsadgang, Trond 
Davidsen, til IntraFish.

Fiskeridepartementet signa-
liserer det samme. Det tyder på 
at partene er samkjørte.

Viser ikke kortene overfor USA

økonomi: Torskeoppdretta-
ren Seamatech i Sogn og Fjor-
dane har henta inn frisk kapital. 
Inn på eigarsida kjem eit lakse-
selskap. Selskapet budsjetterar 
med balanse i rekneskapen for 
neste år.  Gjennom ein emisjon 
har Seamatech henta inn 1,9 
millionar. Arnafjord Settefisk, 
som produserar settefisk av 
laks og aure, går inn med ein 

million og får med det rundt 7 
prosent eigarskap i Seamatech. 
Hovudaksjonæren MP Pen-
sjon var også med, og auka sin 
eigardel frå vel 17,5 prosent til 
rundt 20 prosent. - Sidan me 
har tapt pengar dei siste åra, 
måtte me fylla opp kassen. 
Gjennom emisjonen fekk me 
inn 1,9 millionar kroner, fortel 
dagleg leiar Ole Bakke. (IF)

Torskeoppdrettar fekk lakseinvestor

ekpsort: Norges Miljøvern-
forbund skryter av at det er 
de som er årsak til at Kina fra 
mandag innførte et strengere 
kontrollregime av norsk laks.  
Nettstedet til Kurt Oddekalvs 
organisasjon skriver: «Den 
varslede kinesiske utvidede 
kontrollen kommer som følge 
av Norges Miljøvernforbund sitt 
engasjement i saken. Hvor NMF 
ved siden av kampanjesiden på 
internett, også har sendt brev 
til den kinesiske ambassade»

Skryter av stopp
konsesjoner: Lakseopp-
drettaren Tombre Fiskeanlegg 
har kjøpt selskapet Fjord Drift 
med to konsesjonar i Horda-
land. – Bakgrunnen for salet 
var at Tombre Fiskeanlegg ville 
kjøpa. Fjord Drift hadde to eiga-
rar, og den største ville selja. Då 
vart me òg med. Det var ikkje 
me som ville selja, og me har 
planar om å gå inn igjen i mat-
fiskoppdrett. Eg ønskjer ikkje 
å seie så mykje meir, seier Idar 
Tangen som har vore dagleg.

Kjøper Fjord Drift

laks: Denne uken har fran-
ske forbrukere kjøpt 2,8 tonn 
Salma-laks. Tines luksus-
satsing ser ut til å gå mot sitt 
første overskudd. Salget av 
de eksklusive lakseloinene 
begynner å skyte fart.

transport: Lakse-
transportørene får fleire i 
veka gongar i veka spørsmål 
om å transportee produk-
sjonslaks ut av landet. Dei 
takkar konsekvent nei, 
melder IntraFish.
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Fakta: kONSESJONEr
Det ble i fjor sommer tildelt 65 QQ

lakse- og ørretkonsesjoner. Fem 
av disse var såkalte økologiske 
konsesjoner.

Det var langt flere søkere enn QQ

konsjoner tilgjengelig. Flere av 
selskapene som ikke ble priori-
tert, klaget til Fiskeridirektoratet.

Noen få selskaper fikk QQ

medhold. Ordningen var slik at 
det ikke skulle tildeles «friske» 
konsesjoner hvis klagerne fikk 
medhold.

Konsesjonene skulle «tas» fra QQ

selskaper som ble prioritert som-
meren 2009.

Gildeskål Forskningstasjon i QQ

Nordland var et av selskapene 
som «mistet» konsesjonen sin.

Etter mye fram og tilbake, QQ

måtte imidlertid settestatsråd 
for fiskeri- og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen, nærings-
minter Trond Giske, tildele to 
friske konsesjoer i Nordland og 
to i Hordaland.

Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at 
lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin 
maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-
ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så 
prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et nei
Fylkesråd 
for næring i 
Nordland er 
en av dem 
som har 
kjempet for at 
det skulle gis 
erstatnings-
konsesjoner 
til selskapene 
som mistet sine konsesjoner i 
klagebehandlingen.

For tre uker siden skrev 
fylkesråd for næring i Troms, 
Knut Werner Hansen, brev til 
Stortingets næringskomité 
om at hvis Nordland fikk «er-
statningskonsesjoner», måtte 
de andre fylkene også få.

– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker 
det dit hen at Werner Han-
sen ikke hadde satt seg inn 
i saken. Brevet gjorde at jeg 
begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-
sesjoner. Nå er jeg glad for 
Giskes avgjørelse. I denne 
saken er det fornuften som 
har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner 
Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar Berg
Bodø

– Troen på om 
vi skulle få en 
konsesjon i 
erstatning for 
den vi mistet 
har gått i bøl-
gedaler. Nå er 
vi bare lykke-
lige for at det 
til slutt gikk 
bra, sier Mosseng. På fredag 
ble det kjent at settestatsråd for 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen i konsjonssaken, 
næringsminister Trond Giske, 
«gir» én laksekonsesjon hver 
til de fire selskapene Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon i Nordland 
og Hennco og Telavåg Fiske-
oppdrett i Hordaland.

Alle de fire mistet konsesjo-
nene de ble tildelt i konsesjons-
runden 2009 i den påfølgende 
klagerunden, vel ett år etter at 
de ble tildelt konsesjonene.

Alle som ble tildelt konsesjo-
ner i 2009, fikk konsesjonen 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlingen. 
Den lange saksbehandlingsti-
den fra konsesjonstildelingen 
til avgjørelsen i klagebehandlin-
gen er et viktig moment i Giskes 
vurdering om å gi selskapene 
«erstatningskonsesjoner».

Begynte å investere
– Vi ventet i tre måneder etter at 
vi fikk tildelt konsesjonen. Men 
da følte vi at vi ikke kunne vente 
lenger og begynte å investere 
med tanke på at vi skulle få 
beholde konsesjonen. Det var 
derfor tøft da vi i vår fikk vite 
at vi lå an til å miste den og at 
vi noen måneder senere faktisk 
gjorde det, sier Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter har fra 
før av to konsesjoner. Selskapet 
har eget slakteri og vil følge 
opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den 
nye konsesjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
er et annet selskap i Nordland 
som mistet sin 2009-konsesjon 
i klagebehandlingen, men som 
nå har fått en «giskekonse-
sjon».

«Giskekonsesjoner»
– Vi er nå lyk-
kelige over Gis-
kes avgjørelse. 
Vi har gjort 
store investe-
ringer fordi vi 
var sikre på at 
vi ville beholde 
2009-konse-
sjonen. Blant 
annet har vi kjøpt ny arbeids-
båt, sier styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon, Kjell Lo-
rentsen. Selskapet Hennco i 
Hordaland er i samme situasjon 
som de to i Nordland. Telavåg 
Fiskeoppdrett er i en spesiell 
situasjon. Selskapet får en av 
«giskekonsesjonene» av spesi-
elle grunner. Et annet selskap 
i Hordaland, Lingalaks, klaget 
på at selskapet ikke ble tildelt 
konsesjonen selskapet søkte på 
i 2009. Selskapet var én dag for 
sent ute med klagen i forhold 
til fristen.  Nå har Fiskeri- og 
kystdepartementet bedt Fiske-
ridirektoratet om å behandle 
klagen til Lingalaks til tross av 
denne formaliteten. Det kunne 
bety at Telavåg Fiskeoppdrett 
mistet sin konsesjon. Men nå 
har altså Telvåg Fiskeoppdrett 
fått sin «giskekonsesjon».

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får 
erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen 
står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjonene
I fjor ble det tildelt 65 nye QQ

laksekonsesjoner. Flere laksesel-
skaper som ikke ble prioritert av 
Fiskeridirektoratet klaget.

Det førte til at noen av selska-QQ

pene som fikk tildelt konsesjo-
ner i fjor sommer, mistet sine 
konsesjoner i år, over ett år etter 
tildelingen.

Nå har settestatsråd Trond QQ

Giske tildelt «erstaningskonse-
sjoner» til fire selskaper som 
mistet sine konsesjoner.

Den delen av vederlaget QQ

på åtte millioner kroner som 
i 2009-runden, tre millioner 
kroner, som gikk til fylkeskom-
munene går i steden til å styrke 
gjennomføringen av regjeringens 
strategi for en miljømessig bære-
kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret 
til slutt, sier lakseopp-
dretter Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Sist fredag fikk Lofoten 
Sjøprodukter og tre 
andre selskaper hver sin 
«giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon 
i erstatning for den vi 
mistet har gått i bølge-
daler
Roger Mosseng, lakseoppdretter i 
Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand 
under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være 
tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti Sandvik
Bergen

Arnfinn Torg-
nes og Norsk 
Havbrukssen-
ter mener det 
var en forstå-
else om å vente 
med å tildele to 
konsesjoner i 
Nordland, til 
den rettslige 
striden mellom Fiskeridirek-
toratet og Norsk Havbrukssen-
ter var behandlet i Borgating 
Lagmannsrett. 

– I stedet tildeler de to kon-
sesjoner, før dommen i lag-
mannsretten. Vi er oppgitt, sier 
Torgnes.

Utsettelsen
Han reagerer også på at myn-
dighetene ba om utsettelse på 
ankefristen.
– Fiskerimyndighetene ba først 
om en utsettelse på en uke, så 
benytter de denne utsettelsentil 
å fatte vedtak i saken. På denne 
måten forsøker de å unngå en 
vurdering av holdbarheten i 
saksbehandlingen. Dette er å 
misbruke rettssystemet, sier 
Torgnes.

Dette er ikke Lise Kvinns-
land, seksjonssjef i Kyst- og 
havbrukssavdelingen i Fiske-
ridirektoratet enig i. 

– For det første kunne det tatt 

måneder før 
Lagmannsret-
ten avgjorde 
saken. Dette er 
det ikke mulig 
å fortuse, men 
beror på hvilke 
andre saker 
Lagmannsret-
ten har til be-
handling. Saken kunne også 
ha blitt anket videre til Høy-
esterett, noe som ville ha tatt 
enda lengre tid. I mellomtiden 
ville flere andre ventet på å få 
sin klage behandlet, og vi hadde 
ingen grunn til å ta mer hensyn 
til Norsk Havbrukssenter enn 
de andre, sier Kvinnsland. 

– Vi hadde allerede en kjen-
nelse som ga oss medhold på 
alle punkt. 

Misforståelse
Til påstanden om at Fiskeri- 
og kystdepartementet ba om 
utsettelse på tilsvar på Norsk 
Havbrukssenter sin ankesak, 
for at direktoratet skulle be-
nytte tiden til å fatte vedtak i 
saken har hun følgende kom-
mentar:

– Det er mange misforståelser 
her, og dette er en av dem. Vi har 
ikke hatt noe med utsettelsen 
å gjøre. Regjeringsadvokaten 
ba om utsettelse på grunn av 
ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser 
også at de tre søknadene Bin-
dalaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter nærmest var 
identiske, noe Norsk Havbruks-
senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en 
klasse for seg. De har sannsyn-
liggjort planer om en helt annen 
og høyere bearbeidingsgrad 
enn flere av de andre søkerne 
som fikk tillatelse i Nordland. 

Regelverk
Kobbvåglaks har sannsyn-
liggjort bearbeiding ut over 
slakting i sin søknad. Noe som 
skiller dem fra Norsk Havbruks-
senter, som ikke har synliggjort 
noe om bearbeiding ut over 
slakting, sier Kvinnsland.

Hun viser til at det følger av 
regelverket, utlysningen og 
søknadsskjemaet at søknaden 
må være komplett på søknads-
tidspunktet, og at denne ikke 
kan suppleres fra søker eller 
andre kilder.

– Norsk Havbrukssenter har 
enten ikke lest dokumentene 
godt nok, eller misforstått kra-
vene, noe som er beklagelig, 
sier Kvinnsland. 
 
Konkurransevridende 
Norsk Havbrukssenter har 
hevdet at regionkontoret i 
Nordland kjente til selskapets 
planer, og at dette skulle ha 
vært tatt hensyn til. Kvinnsland 
viser til at det ikke ville ha vært 
i samsvar med regelverket og 
forutsetningene for tildelingen 
å ta hensyn til informasjon som 
den enkelte saksbehandler satt 
inne med. 

– Det var ikke adgang til 
og ville ha utgjort en fare for 
usaklig forskjellsbehandling 
om regionkontoret skulle ha 
hatt anledning til å ta hensyn til 
opplysninger saksbehandlerne 
satt inne med, av mer eller min-
dre tilfeldige grunner, om de 
forskjellige selskapene. Hva da 
med et selskap regionkontoret 
ikke kjente til? 

En slik praksis ville dessuten 
gjort det umulig å etterprøve 
om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-
land. 

Spilleregler
Hun viser til at det i en kon-
kurransesituasjon er viktig å 
ikke endre spillereglene under-
veis. Dersom nye opplysninger 
skulle kunne vektlegges, måtte 
alle søkere ha fått samme an-
ledning til å komme med til-
leggsopplysninger. Et system 
for dette var det ikke lagt opp til 
i denne tildelingsrunden.

– Men Norsk Havbrukssen-
ter har full anledning til å få 
overprøvd lovligheten av saks-
behandlingen i en rettssak, sier 
Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 28

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter 
mener tildelingen av 
konsesjoner i Nordland 
har skjedd på feil grunn-
lag. Fiskeridirektoratet 
tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn 
Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-
syn til Norsk Havbruks-
senter enn de andre
Lise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein HageBergen

For en uke siden ble det kjent at Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon begge mistet sine konsesjoner som en følge av en ankerunde til Fiskeridirektoratet. Kon-sesjonssaken har nå versert i nærmere 12 måneder, og om-trent alle involverte parter, med unntak av Fiskeridirektoratet, betegner saken som en farse. Nå er fylkeskommunen lei.Forutsigbarhet viktig– Når resultatet av klagebe-handlingen foreligger, har det tatt nærmere 12 måneder fra tilsagn ble gitt til endelig av-gjørelse. Dette er en uholdbar lang behandlingstid, mener Knutsen.Han understreker det para-doks at myndighetene krevde omtrent umiddelbar innbeta-ling av prisen på åtte millioner per konsesjonen, men at man så altså venter i nesten ett år før en plutselig får avslag.– Man må kunne forvente en hvis forutsigbarhet. Åtte millioner kroner er tross alt en del penger. Vi mener derfor det burde være en selvfølge at Giske ordner opp, sier han videre.Fylkesråden påpeker videre at selv om tilsagnsmottakerne ble informert om at eventuell bruk av konsesjonene skjedde på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-tabelt å trekke tilbake gitte tilsagn så lang tid i etterkant. –  For ut-sigbarhet er fraværende i denne saks-behandlingen, påpeker han.Sendt brevKnutsen har sendt et brev til Giske, der han ber Næ-ringsministe-ren om å ordne opp i saken.– Nordland fylkeskommu-ne vil be stats-råden følge rådet fra næringen og politikere om å tildele to nye konsesjoner i Nordland fylke. Dette for å få avsluttet proses-sen rundt konsesjonsrunden i 2009 uten at de firmaer som blir rammet av nye tolkninger av tildelingsforskriftene mister sine rettigheter til konsesjonen, er konklusjonen i brevet.Knutsen vil nå prøve å få til et møte med statsråd Giske. Med seg på turen til Oslo håper han å få med seg fylkesordfører i Hor-daland, Torill Selsvold Nyborg, som representerer det andre fylket som har vært preget av konsesjonsrot.Klar argumentasjonKnutsen understreker at det er flere momenter som burde være avgjørende for at løsningen bør bli to ekstra konsesjoner til fylket. Følgende poeng blir skikkert overfor Giske:n Det er over ett år siden konse-sjonen ble gitt til  firmaene.n Det er er ett år siden firmaene betalte inn 8 mill kr. til stats-kassen for konsesjonen.n Først ett år etter utlysningen av konsesjonene kommer Fiske-ridirektoratet til at de har tolket sine egne tildelingsforskrifter feil og på dette grunnlag truk-ket tilbake konsesjonene.n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-dukter AS er kvalifiserte til konsesjonen på grunn av sin oppdrettsvirksomhet og sine foredlingsanlegg i Nordland. Nordland fylkeskommune kan ikke se at bedriftene har gjort noen feil ved å forholde seg til den første tolkningen av tilde-lingsforskriftene.

Håper på løsningFylkeskommunen har vært i dialog med departementet si-den mai måned, og Knutsen har et håp en fornuftig løsning.– Du er ikke redd for at en økning i konsesjonstallet kan få presedens for andre fylker?– Nei, på ingen måte. Nord-land og Hordaland er ulik alle de andre fylkene fordi det her er bedrifter som først har fått og så mistet sine konsesjoner. Det tror jeg også de andre søkerne ser, sier han.- oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-Qnkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen. Klagebehandleingen er ennå Qnikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-Qnlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom:

Rister på hodet over rotet

FAKTA: sTriden

Kritikken mot den siste konsesjonstildelings-runden når nye høyder. Karsten Måsøval fikk konsesjonsavslag, og mener tildelingenpro-sessen kan betegnes som en skam.

z konsesjoner Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam at enkelte av de min-ste som bare hadde en konsesjon ikke har fått mulighet til å få flere. Berg-Hansens selskap gjorde reint bord

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingen
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HAVBRUK Vaksiner:Berg-Hansens selskap gjorde reint bord Fakta: stridenSinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Mer rot til retten

Tung sak å behandle

12 Oppdrett:Lus: Molaug går av som leder i Akva Group

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

Ute til høring Sterk salgsvekst

Ulikt for klagesak i Møre – Ser bort fra for-skriften

Norsk sjømatMarkedsmuligheter

HAVBRUK 13

Arve Knutsen

Trond Giske
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Lise 
Kvinnsland

Kort-, mid- og 
langlenket kjetting 
som leveres i
natursort, malt eller 
galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 
Mail: post@trygg.no
www.trygg.no

Møt oss 

på stand 
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for 
å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune 
i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt 
på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før 
verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens 
lusetall for juli viser dobling av 
antall voksne hunnlus i Sogn og 
Fjordane og 50 prosent økning 
i Hordaland sammenliknet 
med kriseåret 2009. I Horda-
land var det i juli 0,6 voksne 
hunnlus per fisk i snitt. I Sogn 
og Fjordane var det 0,4 voksne 
hunnlus i snitt. Dette er mer 
enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-
menliknet med juli i fjor, mener 
Norske Lakseelver. NL allerede 
har fått bekymringsmeldinger 
fra flere av sine medlemmer 
om en økning i lusemengden 
på villfisk fanget i elvene, og 
tallene fra oppdrettsnæringen 
bekrefter at lusemengden langs 
vestlandskysten nå er kraftig 
økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et 
driftsresultat før biomassejus-
teringer på 173 millioner kroner 
i andre kvartal 2010, sammen-
lignet med 102 millioner kroner 
i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets 
kvartalsrapport tirsdag.

Justeringene i biomasse 
utgjorde 26 millioner kroner 
(202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) 
av driftsinntekter på 660 mil-
lioner kroner (456).

Slaktevolumet i Norge var to-
talt 11.100 tonn i andre kvartal, 
ned fra 12,100 tonn i samme 
kvartal i fjor. Inkludert Norskott 
Havbruk var totalt slaktevolum 
i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 
14.900 tonn i samme kvartal i 
fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt 
fornøyd med vedtaket fra 
Fiskeridirektoratet, tross i alt 
for lang behandlingstid, sier 
Knut Asbjørn Forland i Telavåg 
Fiskeoppdrett til kyst.no. Som 
medeier i Sotra fiskeindustri vil 
en ny konsesjon være av stor 
betydning for bedriften.Fiske-
ridirektoratet har nå avsluttet 
klagebehandlingen i Hordaland 
fylke i forbindelse med tildeling 
av tillatelser til oppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret i 2009. 
Vurderingen av klagesakene 
i Hordaland er nå avsluttet. 
Fiskeridirektoratet har avvist 
klagen fra Lingalaks AS med det 
resultat at Telavåg Fiskeopp-
drett AS beholder sitt opprinne-
lige tilsagn.

Fornøyd i vest
syKdOm: Til tross for et 
gjennomsnittelig lusenivå som 
er over tiltaksgrensen på 0,5 
kjønnsmodne hunnlus per 
fisk, så har ikke Mattilsynet i 
Sunnhordland registrert økte 
problemer med resistens. – 
Men vi følger situasjonen nøye, 
sier distriktssjef Arne Oftedal i 
Mattilsynet i Sunnhordland til 
kyst.no Ifølge Lusedata.no er 
det gjennomsnittelige lusenivå-
et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk.Det er 0,1 over 
tiltaksgrensen som gjelder ut 
august. (Fra 1. september økes 
tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-
den hunnlus per fisk.) Distrikts-
sjef for Mattilsynet i Sunnhord-
land, Arne Oftedal bekrefter 
inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et 
resultat før skatt på 15,2 mil-
lioner kroner i andre kvartal 
2010, mot -6,0 millioner 
kroner i samme periode året 
før. Det opplyser selskapet 
tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over 
hele verden. Dette gjør oss til det største globale 
selskap innen maritim elektronikk i verden. Med 
vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen 
maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serien
SAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF 
er spesielt designet for fiske- og 
arbeidsbåter med den velkjente 
SAILOR kvaliteten og egenskaper
som:
    - Replay funksjon (opptak/avspilling)
        - Stort display med dimbart rødt baklys
    - Store knapper for enkel betjening
    - Vanntett
    - Kraftig høytaler
           

 

Selvmonterende     
garn 

Garnets egenskaper:
1. Fisker bedre? 
2. Stor fleksibilitet i 

nettet
3. Superlett å montere
4. Holder seg meget 

greie under drift, 
snurrer ikke på 
telnen

5. Mindre krabbe, 
botnrask

6. Mindre slitasje da 
garneringsmasken 
står fri

- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  
demonstrert hvordan garna fungerer 
- Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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Roger 
Mosseng

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  mandag 8. november 2010
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begynnelsen av med de vage 
tildelingskriteriene og den 
påfølgende «sjønnhetskonkur-
ransen».

– Jeg mener at en hadde unn-
gått dette rotet med tildelingen 
om myndighetne først hadde 
stilt «kvalifiseringskrav» til 
oppdrettsselskapene. Så kunne 
en gjøre en loddtrekking blant 
de selskapene som oppfylte 
minstekravene. Det tror jeg 
oppdretterne ville ha oppfattet 
som rettferdig, sier han.

Det er Kjell Lorentsens 
selskap Gigante Havbruk 
som er hovedeier i Gildeskål 
Forskningsstasjon. Laksesel-
skapet Nova Sea har en liten 
eierpost.

Små og storskala
Gildeskål Forskningsstasjon 
har med den nye «Giske-kon-
sesjonen» tre konsesjoer. Sel-
skapet ble startet for 21 år siden 
og har hele tiden drevet med 
forskning og utviklingsarbeid 
på oppdrag fra laksenæringen 
og fôrselskapene.

Den nye konsesjonen skal 

hovedsaklig brukes til ren kom-
mersiell lakseoppdrett.

Lorentsen sier at selv om sel-
skapets hovedseatsingsområde 
er forskning- og utvikling, er 
målet å være en like god på 
lakseoppdrett som andre kom-
mersielle selskap.

Lorentsen sier at det hoved-
saklig er fôrforsøk selskapet 
har drevet med, små- og stor-
skalaforsøk.

Selskapet har til samme 16 
ansatte. 10 av disse driver kun 
med FoU-arbeid.

Fra smolt til slakteri
– Vi trodde at vi skulle komme 
til et punkt der en viste det mes-
te om fôr og fôring av laks. Men 
vi er langt der fra fremdels, for 
det er stor interesse for videre 
arbeid med laksefôr, sier han.

Lorenstsen sier videre at 
selskapet har drevet med 
FoU-arbeid på teknologi og at 
dette er noen en ønsker å satse 
sterkere på.

I år kom smoltselskapet 
Sundfjord Smolt i drift. 

Selskapet er lokalisert i Gil-

deskål kommune bare cirka 
20 kilomer unna Inndyr, hvor 
Gildeskål Forskningsstasjon 
holder til.

–Vi skal bruke en del av anleg-
get der til å gjøre smoltforsøk. I 
tillegg er vi gjennom et annet 
selskap medeier i lakseslakte-
riet Fiskerkroken i Gildeskål. 
Det gjør at vi kan følge en laks 
gjennom hele livssyklusen og 
gjøre prøver etter at laksen er 
slaktet, sier Lorentsen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24
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HAVBRUK Satser: MøreNot Holding AS har kjøpt aksjemajoriteten i det spanske sel-
skapet Delta Aqua Redes SL. Kjøpet er en del av MøreNots vekststrategi og 
ønske etablering i Middelhavet, der oppdrettsnæringen fortsatt vokser. 

Fikk seks ganger mer for konsesjonene

Agnar Berg
Bodø

– Hadde salgsavtalen med de 
tidligere eierne av lakseselska-
pet AS Tri vært gjort senere, 
ville prisen ha vært høgere, 
sier «kjøperen», Norway Royal 
Salmon-sjef John Binde. AS Tri 
hadde syv matfiskkonsesjoner 
og ble verdsatt til cirka 80 mil-
lioner kroner. 

I nabokommunen Kvænan-
gen i Troms, ble Jøkelfjord 
Laks i fjor solgt til det polske 
selskapet Morpol ASA for cirka 
500 milloner kroner. Jøkelfjor 

Laks hadde også syv matfisk-
konsesjoner.

Ville betalt mer
De gamle ei-
erne av AS 
Tri, Pedersen-
familien på 
Stjernøya, eide 
de siste årene 
23 prosent 
av selskapet. 
Resten eide 
Norway Royal 
Salmon, NRS.

Avtale om 
salg ble gjort 
i 2009, mens 
e i e r s k i f t e t 
skjedde 31. de-
sember i fjor.

Salgsavtalen 
mellom Tri og 
NRS ble ifølge 
Binde gjort ni måneder før 
avtalen mellom Jøkelfjord og 
Morpol.

– Det er de siste 3 - 4 måne-
dene vi har sett det store øk-
ningen i konsesjonsprisen. Og 
det er sannsynlig at vi hadde 
måtte betale mer for AS Tri 
om vi hadde kjøpt selskapet 

samtidig som Morpol kjøpte 
Jøkelfjord, sier Binde.

God på drift
På papiret er en matfiskkonse-
sjon til Jøkelfjord Laks prisatt 
til cirka 70 millioner, mens en 
Tri-konsesjon er prisatt til cirka 
11 millioner kroner.

Realverdiene av Jøkelfjor 
Laks er imidlertid mye større. 
Med på kjøpet fikk Morpol blant 
annet et smoltanlegg som gjør 
selskapet selvforsynt med 
smolt, et lakseslakteri og en 
undervisningskonsesjon.

I tillegg hadde Jøkelfjord 
år etter år vist til svært gode 
driftsresultater. I fjor produ-
serte selskapet 6700 tonn laks. 
I år er det forventet en produk-
sjon på 7000 tonn.

Binde sier at stort sett det 
eneste som er likt når det gjel-

der de to selskapene er antall 
matfiskkonsesjoner.

– Jøkelfjord Laks har hatt 
veldig god drift og utnyttelse av 
kapasitet. Kortversjonen er at 
Jøkelfjord Laks har kjørt med 
full fart, mens AS Tri har holdt 
halv fart og bare utnyttet 40 
prosent av kapasiteten.

I Pedersen-familien satt Alf 
Pedersen med den største ei-
erposten i AS Tri. Alf Pedersen 
sier at familien mente at Tri 
var mer verd enn 80 millioner 
kroner.

– Noen av oss mente selskapet 
var verd 110 milloner kroner. 
Etter avtalen var underskrevet 
hadde jeg inntrykk av at begge 
parter var misfornøyd. Det be-
tyr vel at prisen var riktig, sier 
Pedersen.

Fornøyd med kjøpet
Binde sier imidlertid til Fis-
keribladet Fiskaren at NRS er 
fornøyd med avtalen som ble 
gjort med de tidligere eierne.

– Det var de som ønsket å sel-
ge seg ut. Vi la ikke noe press på 
dem. Nå skal vi jobbe målbevist 
med å bygge opp vår satsing i 
Finnmark, sier Binde.

NRS har tidligere kjøpt et 
annet selskap med syv konse-
sjoner i Finnmark, Altafjord 
Oppdrett. AS Tri og Altafjord 
Oppdrett er slått sammen og 
heter nå NRS Finnmark.

Høres lavt ut
Sjømatanalytiker Kolbjørn 
Giskeødegård i Nordea Mar-
kets sier at han ikke kjenner 
til salget av Tri, men han sier at 
verdifastsetting på 80 millioner 
kroner for et selskap med syv 
konsesjoner høres lavt ut.

– At Jøkelfjord Laks går for en 
høg pris har en naturlig forkla-

Mens oppdretterne i 
selskapet AS Tri solgte 
syv konsesjoner for 80 
millioner, fikk kollegaene 
i nabokommunen hele 
500 millioner. Konse-
sjonsprisene har skutt i 
været. 

z laks

Alf Pedersen

Noen av oss mente  ”selskapet var verd 110 
milloner kroner
Alf Pedersen, tidligere medeier i 
lakseselskapet AS Tri

HAVBRUK Torsk: Med de volumene av oppdrettstorsk som nå går ut av landet vil ek-
sportvolumene passere 10 000 tonn før året er omme. Prisen på eksportert 
sløyd, hodekappet, fersk oppdrettstorsk var i uke 47 på 26,60 kr/kg.

Selger en 
konsesjon 
for 60 mill

Bent-Are Jensen
Bodø

Jøkelfjord er 
blant Norges 
best drevne 
la k seprodu-
senter,  og 
a d v o k a t f i r -
maet Stemre 
i Bergen er 
tilrettelegger 
av salget. Det 
kan en ordknapp advokat Tom 
Stemre bekrefte, men han vil 
ikke si noe om pris.

– Jeg kan bare bekrefte at det 
pågår en prosess, men intet er 
endelig når det gjelder kjøp. Vi 
kommer ikke til å gi noen ytter-
ligere kommentar før endelig 
avtale er på plass. Og rykter 
kommenterer vi slett ikke, sier 
Stemre til IntraFish.

Gode priser
For tida er lakseprisene gode. 
Allerede på tirsdag meldes det 
om spotpriser på over 40 kroner 
kiloet for laksen. Lakseprisen 
er på juleopptur. Men det spørs 
hvor stor innvirkning det får på 
Jøkelfjord-salget.

En interessert aktør skal tid-
ligere i høst ha hoppet av da 
konsesjonsprisen bikket 40 
millioner kroner.

 Er diskutert
I en periode i høst skal Jøkel-
fjord hatt en eksklusivitetsavta-

le med ett selskap, men partene 
ble ikke enige om pris.

Børsnoterte aktører som dri-
ver i Nord-Troms og Finnmark, 
er Cermaq (Mainstream), Lerøy, 
SalMar og Grieg. 

Nordlaks skal tidligere ha 
vært interessert. En annen 
beiler kan være børsnoterte 
Morpol.

Men på ryktebørsen består 
finaleheatet av Mainstream, 
Lerøy og SalMar.

Skifte på gang
Allerede i juni 2009 meldte In-
traFish at et generasjonsskifte 
var på gang. De tre gründerne 
var i ferd med å pensjonere 
seg. Den gang var beskjeden 
at eierne var åpne for flere løs-
ninger, blant annet for å selge 
seg ut.

Men seinest i september i 
år benektet administrerende 
direktør Arne Evensen at noe 
salg var på gang.

Siden den gang har ryktene 
antatt rødglødende farge. 

Det spekuleres i priser på 
opptil 60 millioner kroner for 
hver av de sju konsesjonene. 

Men som en kilde gjør opp-
merksom på: «Et selskap består 
sjelden av bare konsesjoner. Jø-
kelfjord er en integrert bedrift, 
med egen smoltproduksjon og 
slakteri. Selskapet sysselsetter 
rundt 30 personer og er en vik-
tig arbeidsgiver i Kvænangen 
kommune i Nord-Troms.

450 millioner
Kilder innen finansmiljøet i 

hovedstaden anslår selskapets 
verdi til mellom 450 millioner 
kroner og en halv milliard, sjøl 
om de mener sistnevnte tall 
kanskje er i høyeste laget.

Konsesjonsprisen generelt i 
Norge varierer sterkt, avhen-
gig av tidspunkt, konjunkturer, 
geografi, kvalitet på lokalitet og 
drift, og om området er egnet. 
Konsesjoner selges for mellom 
20 og 50 millioner kroner.

Hver konsesjon har gjerne en 
stående biomasse verdt 10-15 
millioner kroner. Det skal også 
gjelde Jøkelfjord.

Men 60 millioner for en kon-
sesjon anses som høyt -- sjøl 
om en integrert bedrift som 
Jøkelfjord består av mye mer 
enn konsesjoner.

- Verdifastsettelsen av et 

selskap er også resultat av 
forventet framtidig inntjening, 
påpeker en kilde.

ba@intrafish.com
Telefon: 75 54 49 09

SELGES RÅDYRT: Jøkelfjord er blant Norges beste dreven lakseoppdretterselskap. Nå skal 
anlegget selges, og konsesjonene kan gå for hele 60 millioner kroner stykke. Totalt er selskapet 
verdt rundt 450 millioner kroner. Dette bildet er ikke fra det konkrete anlegget. FOTO:DN

Fakta: JøkelFJord
Jøkelfjord er blant Norges best QQ

drevne lakseprodusenter.
Selskapet kommer på sjette QQ

plass på IntraFish’ siste range-
ring over de 36 norske aktørene 
med mer enn 100 millioner kro-
ner i omsetning.

Driftsmarginen i fjor var 26,7 QQ

prosent av en omsetning på 161 
millioner kroner.

I 2008 var Jøkelfjord bare ett QQ

av to selskaper med en drifts-
margin på over 20.

På 2009-lista kommer det QQ

beste børsnoterte selskapet 
(Salmar) under på tiende plass, 
fire hakk under Jøkelfjord.

Selskapet sysselsetter rundt QQ

30 personer og er en viktig 
arbeidsgiver i Kvænangen kom-
mune i Nord-Troms

Nå kan du kjøpe deg 
en ny laksekonsesjon, 
men prisen er skyhøy. 
Jøkelfjord Laks er nem-
lig til salgs - og det for en 
rekordhøy pris. Selska-
pets totalverdi anslås til 
være rundt 450 millio-
ner kroner.

z oppdrett

Tom Stemre

Jeg kan bare be- ”krefte at det pågår en 
prosess, men intet er 
endelig når det gjelder 
kjøp. 
Tom Stemre

Tiden for de store
oppkjøpsraidene i
lakseoppdretts-
næringen er over.
Men det kan bli en del
«frivillige» sammen-
slåinger, sier Cermaq-
sjef Geir Isaksen.

Agnar Berg
Tromsø

– Jeg tror på få oppkjøp fordi
det ikke er penger til det nå
med finanskrisen. Derimot
tror jeg det vil bli en del
sammenslåinger av selskap
som kan ha nytte av det av ra-
sjonelle grunner, sier Isaksen.

Finanskrisen og oppdrett
Cermaq-sjef Geir Isaksen var
fredag på det såkalte nyttårs-
møtet til fiskefôrselskaper
Ewos i Tromsø og snakket om
lakse og ørretoppdrett i krise-
tider.

Ewos er datterselskapet til
Cermaq. Det er også laksesel-
skapet Mainstream med virk-
somhet i Norge, Chile, Canada
og Skottland.

I år skal regjeringen tildele
65 nye laksekonsesjoner. Det
vil gi et økt produksjonspoten-
sial på syv prosent. Men Isak-
sen tror at tilgang på penger er
et vel så stort problem for lak-
senæringen som tilgang på
flere konsesjoner.

Tøft i Chile
– Tror du at lakseselskaper vil
gå konkurs i disse tiden med fi-
nanskrise?

– Spesielt de selskapene som
har oppdrett i Chile får det tøft
med de fiskehelseproblemene
som er der nå. Det er helt avgjø-
rende for disse å ha en stor
egenkapitalandel, sier Isak-
sen.

– Cermaq er også i Chile?
– Ja det er riktig, men vi har

flere bein å stå på. Vi har Ewos,
og så har vi lakseoppdrett i an-
dre deler av verden også, sier
Isaksen.

Isaksen sier videre at når det
gjelder rentenivået, så er ikke
det noe stort problem for lakse-
næringen. 

– Det er tilgangen på penger
som er vanskelig, sier han

Vanskelig 
Isaksen sier at finanskrisen
gjør det vanskelig å satse på an-

dre arter eller oppdrettsfor-
mer med langsiktige perspek-
tiver. Prosjekter som ikke har
rask tilbakebetaling blir lagt
på is fordi pengene til slike pro-
sjekter ikke er der.

Han ramser opp flere grun-
ner for pengetørken.

Strammere betingelser
Vanskelig å få lån og stramme
betingelser for fornyelse av
lån. Vanskelig å få leverandørf-
inasiering og liten tilgang på
egenkapital.

– Det skal tildeles 90 nye tor-
skeoppdrettskonsesjoner. Er
det lurt?

– Jeg bør og vil vel ikke si så
mye om denne næringen. Men
noen av torskeselskapene vil

vel greie seg godt. De som har
penger, sier Isaksen.

Tilbud og etterspørsel
Isaksen tror ikke tilbudet av
laks blir påvirket av finanskri-
sen på kort sikt. 

Men på lang sikt vil en vedva-
rende kapitaltørke forsinke
veksten i næringen. Spesielt vil
den forsinke gjenoppbygging-
en i Chile, tror han.

Isaksen tror at finanskrisen
vil dreie etterspørselen til ri-
meligere varer. Fordi laks er et
rimelig produkt vil etterspør-
selen stå seg, tror Isaksen.

Isaksen sier at noen marke-
der vil lukke seg av andre grun-
ner enn at forbrukerne ikke vil
ha laks. 

Det kan for eksempel være
kredittproblemer hos impor-
tørene, at myndighetene av for-
skjellige grunner griper inn
med toll eller valutaregule-
ringer.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 932 56 324

HAVBRUK Rømte: Fiskeridirektoratet i Finnmark er glad for at det tross alt var villfanga
torsk som rømte fra ei av merdene til Skrovnes AS i Båtsfjord i romjula. Det får
ikke de samme følgene for omgivelsene som hvis det var oppdrettstorsk.
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Geir Isaksen, konsernsjef 
i Cermaq.

Krise stopper oppkjøpene

IKKE FLERE KJØP: Røkter Jørgen Beldo (t.v.) og driftssjef Eilif Johansen i Mainstream i Finnmark. Cermaq-sjef Geir Isaksen tror at fi-
nanskrisen legger en demper på oppkjøpsraidene. Selv har Cermaq kjøpt seg inn i laksenæringen. FOTO: AGNAR BERG

På årsmøtet i Nordnorsk hav-
brukslag i Tromsø fredag ble
Tor Anders Elvegård gjenvalgt
som leder i arbeidsutvalget i
Nordnorsk Havbrukslag.

De andre i arbeidsutvalget
er: Eva Kristoffersen i lakse-
selskapet Egil Kristoffersen
Eftf., Philip van Dijk fra Main-
stream, Sigurd Rydland fra
Tysfjord Marin Holding og
Ken Rune Bekkeli fra Salaks.

Gjenvalgt 
Fiskeri- og kystdepartementet
har ingen plan B hvis det skulle
vise seg at det ikke er nok sø-
kere til de nye lakse- og ørret-
konsesjonene som skal tildeles
seinere i år, sier ekspedisjons-
sjef Magnor Nerheim i Fiskeri-
og kystdepartementet.

– Hvis det skulle skje, må re-
gjeringen ta stilling til hva den
skal gjøre, sier Nerheim.

I Finnmark fikk sittende re-

gjering denne problemstilling-
en i fanget da det ved flere for-
søk ikke var noen oppdrettssel-
skaper som var interessert i å
betale fire millioner til staten
per konsesjon. 

Finnmarkskonsesjonene ble
derfor lagt ut i en såkalt lukket
budrunde i 2006. I praksis var
det en auksjon. Den billigste
gikk for 50.000 kroner, mens
den dyreste gikk for litt under

tre millioner kroner. Konsesjo-
nene i Finnmark har 10 års bin-
ding til kommunene de er eta-
blert i. Det skal også nevnes at
deler av regjeringen på prinsi-
pielt grunnlag er imot auk-
sjonsprinsippet, men løsningen
ble allikevel valgt for å få konse-
sjonene solgt.

– Kan det være aktuelt å gjøre
det samme i 2009-runden hvis
ikke interessen er stor nok?

– Det må vi se på hvis den pro-
blemstillingen oppstår. Jeg tror
i hvert fall ikke at noen skal la
være å søke nå for å gamble på
at de får konsesjonene billig på
auksjon seinere, sier Nerheim. 

Prisen per konsesjon for
samtlige fylker bortsett fra
Finnmark er åtte millioner kro-
ner. I Finnmark er prisen tre
millioner kroner per konse-
sjon. 

Departementet har ingen plan B

❚ EIERSKAP

Jeg tror på få opp-
kjøp fordi det ikke er
penger til det
Geir Isaksen,konsernsjef i Cermaq
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Kritisk: Næringens egen handlingsplan mot lakselus er uten mål og forplik-
telser og fremstår som et blodfattig venstrehåndsarbeid. Det mener organi-
sasjonen Norske Lakseelver i følge kyst.no.

I gang: Etter to års venting på at «Laksebrua» over Brandangersundet 
skulle åpne, starter byggingen av et nytt lakseslakteri i regi av Firda Seafood 
AS. Det melder IntraFish.no.

Fikk seks ganger mer for konsesjonene

Fakta: konsesjonspris
Prisen på laksekonsesjoner er QQ

knyttet til lakseprisene. Forven-
tinger til gode laksepriser, skrur 
opp konsesjonsprisene.

De siste månedene har det QQ

derfor vært en betydelig økning i 
konsesjonsprisene.

Laksekonsesjonene kan fritt QQ

omsettes innenfor den regionen 
de tilhører.

Hammerfest

Tromsø

Porsanger

Kvænangen

Sørøya

Reisadalen

Magerøya

Seiland
Stjernøya

Vanna

Uløya

Skáidi
© Kartagena / Statens kartverk0 100 km

ring. Selskapet har vist at det er 
har en veldig lønnsom drift over 
tid. Da er man villig til å betale 
en høg pris, sier Giskeødegår. 
Giskeødegård sammenligner 
Jøkelfjord med et annet selskap 
i Finnmark, Villa Salmon i Øst-
Finnmark.

Betalingsvilje
– Resultatet fra fjerde kvartal i 
fjor viser at Villa Salmon tjente 
syv kroner per kilo produsert 
laks. Selskapet hadde kostna-
der på hele 30 kroner per kilo. 
Jøkelfjord Laks hadde 10 kro-
ner mindre per kilo i kostnader. 
Det sier litt om de to selskapene 
med henblikk på verdisetting 
av dem, sier Giskeødegård.

Giskeødegår sider videre at 
en kjøper kan være villig til å 
strekke seg svært langt for å få 
hånd om enkelte konsesjoer og 
lokaliteter.

– Hvis det passer godt inn i 
driften, at det blir gode syner-
gieffekter, kan en være villig 
til å betale en høg pris, sier 
Giskeødegård.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FORNØYD OG IKKE FOR-
NØYD: Norway Royal Salmon 
overtok 31. desember i fjor 
samtlige aksjer i lakseselska-
pet AS Tri på Stjernøya i Alta 
kommune. NSR er fornøyd 
med kjøpet. De gamle eirene 
mener at de solgte billig, en 
av dem er Bjørn Pedersen 
(bildet). 
FOTO: AGNAR BERG

Konsesjonssystemet må endres
Stortingsre-
presentant og 
fiskeripolitisk 
talsmann i 
FrP, Harald T. 
Nesvik, sier at 
det er regje-
ringen som 
er årsaken til 
at prisene på 
lakse- og ørretkonsesjoner 
drives opp.

– Det sier seg selv at konse-

sjoner er en knapphetsfaktor 
og at prisene derfor fyker i 
været når fiskeri- og kystmi-
nister Lisbeth Berg-Hansen  
legger et løp der hun sier at 
hun først i 2012 vil vurdere en 
kapasitetsøkning. Hun  burde 
heller ha sagt at etter hvert 
som oppdretterne i regionene 
får kontroll med fiskehel-
sesituasjonen, vil det bli gitt 
anledning til å øke kapasite-
ten, sier Nesvik.

Nesvik sier at han synes det 
er beklagelig at konsesjonene 
som ble tildelt i 2009, for 
enkelte har blitt spekulasjons-
objekter.

– De har ikke gjort noe ulov-
lig de som nå selger konsesjo-
nene med skyhøg fortjeneste, 
men det burde ha vært en 
bindingstid på for eksempel 
fem år før de kunne omsettes, 
sier Nesvik.

Stortingsrepresentant og 

fiskeripolitisk talsmann i SV, 
Alf Egil Holmelid, sier at SV 
liker svært dårlig prisutvik-
lingen på lakse- og ørretkon-
sesjoner.

SV skal ta opp hele konse-
sjonssystemet til vurdering. 
Det er vanskelig å gjøre noe 
med konsesjoner som al-
lerede er tildelt. Men for nye 
konsesjoner er det naturlig 
med en klausulering, sier 
Holmelid.

Harald T. 
Nesvik

Vil bli utfordret
Direktør for 
markeds-
adgang i 
FHL, Trond 
Davidsen, 
sier at dagens 
konsesjons-
system vil bli 
utfordret.

– Disku-
sjonen om konsesjoner og 
lokaliteter vil komme til ny 

vurdering. Jeg 
tror at gode 
lokaliteter i 
framtiden vil 
bli like viktig 
som konse-
sjoner, sier 
Davidsen.

Stortings-
representant 
og fiskeripolitisk talsmann for 
Høyre, Frank Bakke-Jensen, 

sier at en gammel Høyresak 
er å gjøre slutt på dagens 
konsesjonssystem.

– Dagens konsesjonssystem 
er der for å begrense utbudet 
av laks i markedet. Vi mener 
at det må være lokalitetens 
bærekraft som er avgjødene 
for produksjon, ikke konse-
sjonene. 

Der er vi på linje med det 
Gullestadutvalget mener om 

dette, sier Bakke-Jensen.
Bakke-Jensen sier at en må 

gå fra å eie en konsesjon til å 
leie sjøareal fra kommunen til 
oppdrettsvirksomhet.

– Vi har ikke vår modell 
klar ennå, men vi vil vekk 
fra dagens system der dette 
konsesjonspapiret betyr alt. 
Vi ser jo nå hvordan det spe-
kuleres i konsesjonene som 
ble tildelt i 2009, sier han.

Trond 
Davidsen

Frank Bakke-
Jensen

Det er i dag 966 matfisk 
konsesjoner for laks- og 
ørret. Systemer med 

konsesjoner for å drive med 
fisekoppdrett kom på 80-tal-
let. Det er konsesjoner for 
andre fiskeslag også, Men det 
er bare for laks- og ørret det 
er antallsbegrensning.

Fram til 2005 var det mar-
kedsutfordingene som var 
fokuset med lakse- og ørret-
konsesjonene. Etter 2005 er 
det bærekraft som er fokus, 
opplyser ekspedisjonssjef 
Magnor Nerheim i Fiskeri- og 
kystdepartementet.

2005 var et vegskille for 
konsesjonssystemet. Akva-
kulturloven, som kom i 2005, 
gjorde det mulig fritt å om-
sette konsesjonene. Fokuset 
er driften, ikke på hvem som 
eier konsesjonene. Det ble 
også mulig å pantsette kon-
sesjonene. Tildelingsrunden 
i 2002 var den første runden 
der staten tok seg betalt for 
konsesjonene. Det ble en ny 
runde i 2003 og den siste i 

2009.
I 2009-runden var konse-

sjonsvederlaget åtte milloner 
kroner i hele landet bortsett 
fra Finnmark. Der var veder-
laget tre millioner kroner.

I dag kan disse konsesjone-
ne selges for det mangedob-
belte i enkelte områder.

Nerheim sier at det er 
en logikk i fastsettelse av 
vederlagsprisen og henviser 
til statsbudsjettet for 2009 
der prisingen står beskrevet 
under punktet «Vederlag og 
tildelingsmåte».

Grunnen for et vederlag 
på tre millioner kroner i 
Finnmark var at det høgeste 
budet i en lukket budrunde 
i Finnmark på én konsesjon 
var 2,9 millioner kroner.

I statsbudsjettet for 2009 
står dette om den generelle 
vederlagsfastsettingen: «Ved 
fastsetting av vederlaget kan 
det takast utgangspunkt i eit 
overslag over verdien til kon-
sesjonen basert på objektive 
kriterium, dvs. utrekning av 
den avkastninga konsesjonen 
isolert kan gi. Utrekning 
av ein teoretisk verdi for 
ein konsesjon byggjer på 
vurderingar av framtidig 
utvikling». Vider står det: 
«Omsynet til å hindre speku-
lasjon og vidaresal talar på 
den andre sida for at veder-
laget blir sett relativt høgt. 
Vidare tilseier prisutviklinga 
i samfunnet generelt og betre 
marginar innan lakseopp-
drett også eit høgre vederlag 
enn i 2002- og 2003-rundane.

Konsesjonslogikken

AGNAR BERG

z BAKGRUNN
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Laksepris: Oppdretterne fikk mindre for laksen som ble solgt til eksport. 
Lakseprisen ble sendt ned i forrige uke. Det viser tall fra Fish Pool som viser 
hvordan prisutviklingen gikk for laks fra oppdretterne til eksportørene.

Oppdrett: WWF-leder Rasmus Hansson er svært kritisk til at det rømmer 
hundretusenvis av laks uten at myndighetene slår hardt ned. – Andre nærin-
ger vill fått kjempebøter dersom slike ting skjedde på land, sier han.

Agnar Berg
Bodø

Konsesjonsrunden 2009 ble 
sluttført før jul i fjor ved at set-
testatsråd, næringsminister 
Trond Giske, tildelte én kon-
sesjon hver til fire oppdretts-
selskaper som fikk sine tildelte 
konsesjoner «inndratt» i runden 
med klagebehandling. Men brå-
ket fortsetter. 28. og 29. mars 
møtes lakseselskapet Norsk 
Havbrukssenter og staten ved 

Fiskeri- og 
kystdeparte-
mentet i Oslo 
Tingrett.
    – Vi ville 
ikke ha tatt 
saken inn for 
rettsystemet 
om vi ikke 
hadde hatt for-
håpninger om 
å vinne, sier daglig leder i Norsk 
Havbrukssenter, Arnfinn Torg-
nes.

Norsk Havbrukssenter holdet 
til på Sør-Helgeland i Nord-
land.

Vant og tapte
Selskapet søkte i utgangspunk-
tet om å få tildelt to konsesjoner. 
Men ble ikke prioritert av Fis-
keridirektoratets regionkontor 
i Nordland.

I forbindelse med klagerunde 
i fjor vår, fikk selskapet brev 
fra Fiskeridirektoratet at deres 
søknad ville bli vurdert på nytt. 
Men så etter tre uker inne i var-
men, fikk selskapet beskjed fra 

Fiskeridirektoratet i Bergen om 
at en ny vurdering ikke lenger 
var aktuelt.

Oslo Tingrett
– Vi søkte om to konsesjoner 
opprinnelig. Målet vårt nå er 
å få én, sier Torgnes.

Torgnes ønsker ikke å si så 
mye om rettsforberedelsene. 
Men det selskapet ønsker er 
at Oslo Tingrett skal ta stilling 
til er om Fiskeridirektoratet 
i sin behandling av klagen til 
Norsk Havbrukssenter, har 

gjort saksbehandlingsfeil.
Det andre momentet er om 

Norsk Havbrukssenter fikk 
en annen behandling enn sel-
skapene Sinkaberg-Hansen og 
Kobbvåglaks, som ble tildelt én 
konsesjon hver.

Norsk Havbrukssenter mener 
søknadene og planene til de tre 
selskapene var «like».

«Giske-konsesjoner»
Det ble i 2009 utlyst til sammen 
65 lakse- og ørretkonsesjoner. 
Konsesjonene ble fordelt mel-
lom laksefylkene. 

Fylkeskommunen hadde 
rollen med å foreslå hvilke 
lakseselskaper som skulle 
prioriteres.

Fiskeridirektoratets region-
kontorer tildelte konsesjonene 
og Fiskeridirektoratet i Bergen 
var klageinstans. 

Fra tildelingen skjedde som-
meren 2009 til «Giske-konse-
sjonene» ble tildelt før jul i fjor 
gikk det nesten halvannet år.

Fiskeridirektoratet har fått 
mye kritikk for den lange saks-

behandlingen og uklar tolkning 
av konsesjonskriteriene. 

Fiskeridirektoratet har satt 
ned et internt utvalg som skal 
gjøre en evaluering av Fiske-
ridirektoratets arbeid med 
konsesjonsrunden 2009.

Vurderer rollen
Gruppen ledes av regiondirek-
tør for Fiskeridirektoratets re-
gion Sør, Erik Ludvigsen.

– Det er et omfattende, men 
ikke vanskelig arbeid. De for-
skjellige leddene som har vært 
knyttet til konsesjonstildelin-
gen, som regionkontorene til 
direktoratet og direktoratet i 
Bergen, har vurdert sin egen 
rolle. Vi holder nå på å gjøre 
den endelige vurderingen av 
det materialet vi har fått inn, 
sier Ludvigsen.

Gruppen skal i løpet av denne 
måneden legge fram sin kon-
klusjon for Fiskeridirektøren. 
Deretter går den til Fiskeri- og 
kystdepartementet.

Gruppens mandat er:
«Gruppen skal gjennomgå 

Konsesjonsbråket fra 
2009 fortsetter: I mars 
møtes Norsk Havbruks-
senter og staten i ret-
ten. Om to uker skal 
Fiskeridirektoratet ha 
evaluert egen rolle i 
konsesjonsrunden.

z konsesjoner

Arnfinn 
Torgnes

Vi ville ikke ha tatt  ”saken inn for rettsys-
temet om vi ikke hadde 
hatt forhåpninger om å 
vinne
Daglig leder i Norsk Havbrukssen-
ter, Arnfinn Torgnes

Ikke slutt på bråket i Nordland
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Resultat: Lerøy Seafood Group vil førstkommende onsdag presenterer 
foreløpige tall for år 2010. Selskapet omsatte for vel 7,5 milliarder i 2009, og 
mye tyder på en milliard økning i  2010.

Omdømme: TV-seere over hele verden skal nå fristes av trøndersk natur, 
trønderske råvarer og lekre oppskrifter. Frohavet er arena for TV-programmet 
som heter «En bit av Norge – New Scandinavian Cooking».

oppdrett: om lag 175.000 
oppdrettslaks stakk mandag 
av fra et oppdrettsanlegg på 
Hitra i Sør-Trøndelag. Det er 
den største lakserømningen i 
Trøndelag noensinne.  Det var 
totalt 176.000 laks i merden 
ved Salmar-anlegget. Seni-
orrådgiver Ståle Hansen i 
Fiskeridirektoratet opplyser til 
Adresseavisens nettutgave at 

det bare var mellom 5.000 og 
15.000 fisk igjen da inspektøre-
ne var på befaring ved anlegget 
tirsdag. Rømningen ble konsta-
tert mandag morgen da det ble 
observert mye oppdrettsfisk 
ved Aure. Salmar konstaterte 
at nota i merden hadde revnet, 
trolig i forbindelse med avlu-
sing av laksen. Salmar varslet 
selv om rømningen.

175.000 laks har rømt fra Salmar-anlegg

resultat: Cermaq presen-
terte onsdag et driftsresultat 
(EBIT) før verdijustering av 
biomasse for fjerde kvartal 
2010 på 601 millioner kroner. 
Justert for salgsgevinst ble 
EBIT 574 millioner kroner som 
er Cermaqs beste resultat gjen-
nom tidene. Selskapet vil også 
betale ut utbytte, og styret 
foreslår et utbytte på hele 5,40 
kr pr aksje. Vekst i oppdretts-
volumer, høye laksepriser og 
gode resultater fra Chile er de 
viktigste årsakene til det sterke 
kvartalsresultatet. 

– Jeg er stolt over resulta-
tene fra både Mainstream og 
EWOS sier konsernsjef Geir 
Isaksen.  I tillegg til at høye 
laksepriser bidrar positivt viser 
begge forretningsområdene 
gode resultater når det gjelder 

volum, kostnadsutvikling og 
kapitalbinding. EWOS leverte 
i fjerde kvartal en EBIT på 210 
millioner kroner, som er det 
beste fjerde kvartal i selskapets 
historie. Det norske fôrmarke-
det hadde en volumreduksjon 
på fire prosent i fjerde kvartal 
2010 sammenlignet med 
tilsvarende kvartal året før. På 
tross av dette oppnådde EWOS 
en volumvekst på syv prosent 
sammenliknet med fjerde 
kvartal 2009, primært fra vekst 
i Chile. Mainstream fortsatte 
forbedringen og oppnådde en 
EBIT på 392 millioner i fjerde 
kvartal. Dette tilsvarer en EBIT/
kg på 10,8 kr. Det solide resul-
tatet skyldes i hovedsak økte 
priser i alle regioner kombinert 
med høyere volumer og bedret 
biologisk resultat i Chile. 

Svært gode tall for Cermaq

legemiddel: Analyser av 
oppdrettsfisk samlet inn i 2010 
viser gjennomgående fravær 
av rester av legemidler. Det er 
påvist lave konsentrasjoner av 
noen lusemidler i enkelte prø-
ver, men verdiene ligger godt 
under grenseverdiene for disse 
stoffene. I tillegg er det påvist 
spor av stoffet kloramfenikol i 
en prøve. Dette stoffet er ikke 

godkjent til bruk for matvare-
produserende dyr, heller ikke 
fisk. Basert på en totalvur-
dering av de nye resultatene 
vurderes mattryggheten som 
god.  For et annet legemid-
del mot lakselus, emamektin 
benzoat, er det påvist rester i 
prøver fra årene 2008, 2009 og 
2010, men ikke i noen tilfeller 
over fastsatt grenseverdi.

Overvåkning av legemidler i fisken

torsk: Oppdrett av torsk 
har større konsekvenser for 
miljøet enn vanlig oppdrett av 
laks. Torsken er mer aggres-
siv i merdene, og har lettere 
for å spre seg til nærmiljøet 
rundt oppdrettsanleggene – 
Når vi nå ser at resultatene er 
endeløse tap, er det all grunn 
til å stille spørsmålstegn ved 
om dette er en satsning vi 
ønsker, sier Arnstein Vestre 
fra Natur og Ungdoms fiskeri-
politiske utvalg. 

Mot torskeoppdrett
sykdom: Om man studerer de 
ulike virkestoffenes nødvendige 
doser for effekt, og ikke bare 
ser på kg virkestoff direkte, er 
konklusjonen at det per kilo laks 
ble avlust mindre i 2010 enn i 
2009. Legemiddelstatistikken 
som kom fra Folkehelseinstitut-
tet i går viser at det i sum virke-
stoff ble brukt mer lusemidler 
i 2010 enn i 2009.Summerer 
man virkestoffene direkte er 
økningen 13 prosent, melder 
kyst.no.

Mindre avlusning

aksjer: Marine Harvest har 
tidligere gitt melding om at 
de vil kjøpe ut alle småaksjo-
nærene som eier færre enn 
100 aksjer. Nå er det klart at 
selskapet har kjøpt ut hele 
523 småaksjonærer, melder 
selskapet 

fiske: NJFF er skeptisk til å 
steng av fisket etter sjøørret 
i en del områder i Sør-Norge. 
Dette til tross for at med-
lemsorganisasjonen mener 
sjøørreten er i ferd med å bli 
utryddet langs store deler av 
kysten. 

OSLO TINGRETT: Lakseselskapet Norsk Havbrukssenter 
med base i Brønnøysund går rettens veg for å få konsesjonen 
selskapet mener ble «tatt» fra dem. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: konsesjonsbråk 
Det ble tildelt 65 laks-og ør-QQ

retkonsjoner sommeren 2009. 
Konsesjonene ble tildelt med 
forbehold om at de kunne bli 
inndratt i en klagerunde.

Flere klagere fikk medhold, QQ

og det førte til inndragelse av to 
konsesjoner i Nordland og to i 
Hordaland.

Etter en omfattende politisk QQ

press fikk de som «mistet» sine 
konsesjoner i klagerunden hver 
sin «Giske-konsesjon».

Næringsminister Trond Giske QQ

var settestatsråd for Fiskeri- og 
kystminister Lisbeth Berg-
Hansen fordi hun som medeier i 
Sinkaberg-Hansen var inhabil.

Norsk Havbrukssenter fikk QQ

også forhåpninger om å få tildelt 
en laksekonsesjon i klagerunden 
og går nå rettes veg for å få 
konsesjonen. 

Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at 
lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin 
maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-
ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så 
prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et nei
Fylkesråd 
for næring i 
Nordland er 
en av dem 
som har 
kjempet for at 
det skulle gis 
erstatnings-
konsesjoner 
til selskapene 
som mistet sine konsesjoner i 
klagebehandlingen.

For tre uker siden skrev 
fylkesråd for næring i Troms, 
Knut Werner Hansen, brev til 
Stortingets næringskomité 
om at hvis Nordland fikk «er-
statningskonsesjoner», måtte 
de andre fylkene også få.

– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker 
det dit hen at Werner Han-
sen ikke hadde satt seg inn 
i saken. Brevet gjorde at jeg 
begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-
sesjoner. Nå er jeg glad for 
Giskes avgjørelse. I denne 
saken er det fornuften som 
har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner 
Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar Berg
Bodø

– Troen på om 
vi skulle få en 
konsesjon i 
erstatning for 
den vi mistet 
har gått i bøl-
gedaler. Nå er 
vi bare lykke-
lige for at det 
til slutt gikk 
bra, sier Mosseng. På fredag 
ble det kjent at settestatsråd for 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen i konsjonssaken, 
næringsminister Trond Giske, 
«gir» én laksekonsesjon hver 
til de fire selskapene Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon i Nordland 
og Hennco og Telavåg Fiske-
oppdrett i Hordaland.

Alle de fire mistet konsesjo-
nene de ble tildelt i konsesjons-
runden 2009 i den påfølgende 
klagerunden, vel ett år etter at 
de ble tildelt konsesjonene.

Alle som ble tildelt konsesjo-
ner i 2009, fikk konsesjonen 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlingen. 
Den lange saksbehandlingsti-
den fra konsesjonstildelingen 
til avgjørelsen i klagebehandlin-
gen er et viktig moment i Giskes 
vurdering om å gi selskapene 
«erstatningskonsesjoner».

Begynte å investere
– Vi ventet i tre måneder etter at 
vi fikk tildelt konsesjonen. Men 
da følte vi at vi ikke kunne vente 
lenger og begynte å investere 
med tanke på at vi skulle få 
beholde konsesjonen. Det var 
derfor tøft da vi i vår fikk vite 
at vi lå an til å miste den og at 
vi noen måneder senere faktisk 
gjorde det, sier Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter har fra 
før av to konsesjoner. Selskapet 
har eget slakteri og vil følge 
opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den 
nye konsesjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
er et annet selskap i Nordland 
som mistet sin 2009-konsesjon 
i klagebehandlingen, men som 
nå har fått en «giskekonse-
sjon».

«Giskekonsesjoner»
– Vi er nå lyk-
kelige over Gis-
kes avgjørelse. 
Vi har gjort 
store investe-
ringer fordi vi 
var sikre på at 
vi ville beholde 
2009-konse-
sjonen. Blant 
annet har vi kjøpt ny arbeids-
båt, sier styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon, Kjell Lo-
rentsen. Selskapet Hennco i 
Hordaland er i samme situasjon 
som de to i Nordland. Telavåg 
Fiskeoppdrett er i en spesiell 
situasjon. Selskapet får en av 
«giskekonsesjonene» av spesi-
elle grunner. Et annet selskap 
i Hordaland, Lingalaks, klaget 
på at selskapet ikke ble tildelt 
konsesjonen selskapet søkte på 
i 2009. Selskapet var én dag for 
sent ute med klagen i forhold 
til fristen.  Nå har Fiskeri- og 
kystdepartementet bedt Fiske-
ridirektoratet om å behandle 
klagen til Lingalaks til tross av 
denne formaliteten. Det kunne 
bety at Telavåg Fiskeoppdrett 
mistet sin konsesjon. Men nå 
har altså Telvåg Fiskeoppdrett 
fått sin «giskekonsesjon».

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får 
erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen 
står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjonene
I fjor ble det tildelt 65 nye QQ

laksekonsesjoner. Flere laksesel-
skaper som ikke ble prioritert av 
Fiskeridirektoratet klaget.

Det førte til at noen av selska-QQ

pene som fikk tildelt konsesjo-
ner i fjor sommer, mistet sine 
konsesjoner i år, over ett år etter 
tildelingen.

Nå har settestatsråd Trond QQ

Giske tildelt «erstaningskonse-
sjoner» til fire selskaper som 
mistet sine konsesjoner.

Den delen av vederlaget QQ

på åtte millioner kroner som 
i 2009-runden, tre millioner 
kroner, som gikk til fylkeskom-
munene går i steden til å styrke 
gjennomføringen av regjeringens 
strategi for en miljømessig bære-
kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret 
til slutt, sier lakseopp-
dretter Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Sist fredag fikk Lofoten 
Sjøprodukter og tre 
andre selskaper hver sin 
«giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon 
i erstatning for den vi 
mistet har gått i bølge-
daler
Roger Mosseng, lakseoppdretter i 
Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand 
under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være 
tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti Sandvik
Bergen

Arnfinn Torg-
nes og Norsk 
Havbrukssen-
ter mener det 
var en forstå-
else om å vente 
med å tildele to 
konsesjoner i 
Nordland, til 
den rettslige 
striden mellom Fiskeridirek-
toratet og Norsk Havbrukssen-
ter var behandlet i Borgating 
Lagmannsrett. 

– I stedet tildeler de to kon-
sesjoner, før dommen i lag-
mannsretten. Vi er oppgitt, sier 
Torgnes.

Utsettelsen
Han reagerer også på at myn-
dighetene ba om utsettelse på 
ankefristen.
– Fiskerimyndighetene ba først 
om en utsettelse på en uke, så 
benytter de denne utsettelsentil 
å fatte vedtak i saken. På denne 
måten forsøker de å unngå en 
vurdering av holdbarheten i 
saksbehandlingen. Dette er å 
misbruke rettssystemet, sier 
Torgnes.

Dette er ikke Lise Kvinns-
land, seksjonssjef i Kyst- og 
havbrukssavdelingen i Fiske-
ridirektoratet enig i. 

– For det første kunne det tatt 

måneder før 
Lagmannsret-
ten avgjorde 
saken. Dette er 
det ikke mulig 
å fortuse, men 
beror på hvilke 
andre saker 
Lagmannsret-
ten har til be-
handling. Saken kunne også 
ha blitt anket videre til Høy-
esterett, noe som ville ha tatt 
enda lengre tid. I mellomtiden 
ville flere andre ventet på å få 
sin klage behandlet, og vi hadde 
ingen grunn til å ta mer hensyn 
til Norsk Havbrukssenter enn 
de andre, sier Kvinnsland. 

– Vi hadde allerede en kjen-
nelse som ga oss medhold på 
alle punkt. 

Misforståelse
Til påstanden om at Fiskeri- 
og kystdepartementet ba om 
utsettelse på tilsvar på Norsk 
Havbrukssenter sin ankesak, 
for at direktoratet skulle be-
nytte tiden til å fatte vedtak i 
saken har hun følgende kom-
mentar:

– Det er mange misforståelser 
her, og dette er en av dem. Vi har 
ikke hatt noe med utsettelsen 
å gjøre. Regjeringsadvokaten 
ba om utsettelse på grunn av 
ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser 
også at de tre søknadene Bin-
dalaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter nærmest var 
identiske, noe Norsk Havbruks-
senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en 
klasse for seg. De har sannsyn-
liggjort planer om en helt annen 
og høyere bearbeidingsgrad 
enn flere av de andre søkerne 
som fikk tillatelse i Nordland. 

Regelverk
Kobbvåglaks har sannsyn-
liggjort bearbeiding ut over 
slakting i sin søknad. Noe som 
skiller dem fra Norsk Havbruks-
senter, som ikke har synliggjort 
noe om bearbeiding ut over 
slakting, sier Kvinnsland.

Hun viser til at det følger av 
regelverket, utlysningen og 
søknadsskjemaet at søknaden 
må være komplett på søknads-
tidspunktet, og at denne ikke 
kan suppleres fra søker eller 
andre kilder.

– Norsk Havbrukssenter har 
enten ikke lest dokumentene 
godt nok, eller misforstått kra-
vene, noe som er beklagelig, 
sier Kvinnsland. 
 
Konkurransevridende 
Norsk Havbrukssenter har 
hevdet at regionkontoret i 
Nordland kjente til selskapets 
planer, og at dette skulle ha 
vært tatt hensyn til. Kvinnsland 
viser til at det ikke ville ha vært 
i samsvar med regelverket og 
forutsetningene for tildelingen 
å ta hensyn til informasjon som 
den enkelte saksbehandler satt 
inne med. 

– Det var ikke adgang til 
og ville ha utgjort en fare for 
usaklig forskjellsbehandling 
om regionkontoret skulle ha 
hatt anledning til å ta hensyn til 
opplysninger saksbehandlerne 
satt inne med, av mer eller min-
dre tilfeldige grunner, om de 
forskjellige selskapene. Hva da 
med et selskap regionkontoret 
ikke kjente til? 

En slik praksis ville dessuten 
gjort det umulig å etterprøve 
om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-
land. 

Spilleregler
Hun viser til at det i en kon-
kurransesituasjon er viktig å 
ikke endre spillereglene under-
veis. Dersom nye opplysninger 
skulle kunne vektlegges, måtte 
alle søkere ha fått samme an-
ledning til å komme med til-
leggsopplysninger. Et system 
for dette var det ikke lagt opp til 
i denne tildelingsrunden.

– Men Norsk Havbrukssen-
ter har full anledning til å få 
overprøvd lovligheten av saks-
behandlingen i en rettssak, sier 
Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 28

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter 
mener tildelingen av 
konsesjoner i Nordland 
har skjedd på feil grunn-
lag. Fiskeridirektoratet 
tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn 
Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-
syn til Norsk Havbruks-
senter enn de andre
Lise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein HageBergen

For en uke siden ble det kjent at Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon begge mistet sine konsesjoner som en følge av en ankerunde til Fiskeridirektoratet. Kon-sesjonssaken har nå versert i nærmere 12 måneder, og om-trent alle involverte parter, med unntak av Fiskeridirektoratet, betegner saken som en farse. Nå er fylkeskommunen lei.Forutsigbarhet viktig– Når resultatet av klagebe-handlingen foreligger, har det tatt nærmere 12 måneder fra tilsagn ble gitt til endelig av-gjørelse. Dette er en uholdbar lang behandlingstid, mener Knutsen.Han understreker det para-doks at myndighetene krevde omtrent umiddelbar innbeta-ling av prisen på åtte millioner per konsesjonen, men at man så altså venter i nesten ett år før en plutselig får avslag.– Man må kunne forvente en hvis forutsigbarhet. Åtte millioner kroner er tross alt en del penger. Vi mener derfor det burde være en selvfølge at Giske ordner opp, sier han videre.Fylkesråden påpeker videre at selv om tilsagnsmottakerne ble informert om at eventuell bruk av konsesjonene skjedde på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-tabelt å trekke tilbake gitte tilsagn så lang tid i etterkant. –  For ut-sigbarhet er fraværende i denne saks-behandlingen, påpeker han.Sendt brevKnutsen har sendt et brev til Giske, der han ber Næ-ringsministe-ren om å ordne opp i saken.– Nordland fylkeskommu-ne vil be stats-råden følge rådet fra næringen og politikere om å tildele to nye konsesjoner i Nordland fylke. Dette for å få avsluttet proses-sen rundt konsesjonsrunden i 2009 uten at de firmaer som blir rammet av nye tolkninger av tildelingsforskriftene mister sine rettigheter til konsesjonen, er konklusjonen i brevet.Knutsen vil nå prøve å få til et møte med statsråd Giske. Med seg på turen til Oslo håper han å få med seg fylkesordfører i Hor-daland, Torill Selsvold Nyborg, som representerer det andre fylket som har vært preget av konsesjonsrot.Klar argumentasjonKnutsen understreker at det er flere momenter som burde være avgjørende for at løsningen bør bli to ekstra konsesjoner til fylket. Følgende poeng blir skikkert overfor Giske:n Det er over ett år siden konse-sjonen ble gitt til  firmaene.n Det er er ett år siden firmaene betalte inn 8 mill kr. til stats-kassen for konsesjonen.n Først ett år etter utlysningen av konsesjonene kommer Fiske-ridirektoratet til at de har tolket sine egne tildelingsforskrifter feil og på dette grunnlag truk-ket tilbake konsesjonene.n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-dukter AS er kvalifiserte til konsesjonen på grunn av sin oppdrettsvirksomhet og sine foredlingsanlegg i Nordland. Nordland fylkeskommune kan ikke se at bedriftene har gjort noen feil ved å forholde seg til den første tolkningen av tilde-lingsforskriftene.

Håper på løsningFylkeskommunen har vært i dialog med departementet si-den mai måned, og Knutsen har et håp en fornuftig løsning.– Du er ikke redd for at en økning i konsesjonstallet kan få presedens for andre fylker?– Nei, på ingen måte. Nord-land og Hordaland er ulik alle de andre fylkene fordi det her er bedrifter som først har fått og så mistet sine konsesjoner. Det tror jeg også de andre søkerne ser, sier han.- oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-Qnkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen. Klagebehandleingen er ennå Qnikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-Qnlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

FAKTA: sTriden

Kritikken mot den siste konsesjonstildelings-runden når nye høyder. Karsten Måsøval fikk konsesjonsavslag, og mener tildelingenpro-sessen kan betegnes som en skam.

z konsesjoner Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam at enkelte av de min-ste som bare hadde en konsesjon ikke har fått mulighet til å få flere. Berg-Hansens selskap gjorde reint bord

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingen
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.Berg-Hansens selskap gjorde reint bord Fakta: stridenSinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Mer rot til retten

Tung sak å behandle

12 Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen. Molaug går av som leder i Akva Group

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

Ute til høring Sterk salgsvekst

Ulikt for klagesak i Møre – Ser bort fra for-skriften

Norsk sjømatMarkedsmuligheter

HAVBRUK 13

Arve Knutsen

Trond Giske
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Lise 
Kvinnsland

Kort-, mid- og 
langlenket kjetting 
som leveres i
natursort, malt eller 
galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 
Mail: post@trygg.no
www.trygg.no

Møt oss 
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for 
å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune 
i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt 
på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før 
verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens 
lusetall for juli viser dobling av 
antall voksne hunnlus i Sogn og 
Fjordane og 50 prosent økning 
i Hordaland sammenliknet 
med kriseåret 2009. I Horda-
land var det i juli 0,6 voksne 
hunnlus per fisk i snitt. I Sogn 
og Fjordane var det 0,4 voksne 
hunnlus i snitt. Dette er mer 
enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-
menliknet med juli i fjor, mener 
Norske Lakseelver. NL allerede 
har fått bekymringsmeldinger 
fra flere av sine medlemmer 
om en økning i lusemengden 
på villfisk fanget i elvene, og 
tallene fra oppdrettsnæringen 
bekrefter at lusemengden langs 
vestlandskysten nå er kraftig 
økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et 
driftsresultat før biomassejus-
teringer på 173 millioner kroner 
i andre kvartal 2010, sammen-
lignet med 102 millioner kroner 
i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets 
kvartalsrapport tirsdag.

Justeringene i biomasse 
utgjorde 26 millioner kroner 
(202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) 
av driftsinntekter på 660 mil-
lioner kroner (456).

Slaktevolumet i Norge var to-
talt 11.100 tonn i andre kvartal, 
ned fra 12,100 tonn i samme 
kvartal i fjor. Inkludert Norskott 
Havbruk var totalt slaktevolum 
i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 
14.900 tonn i samme kvartal i 
fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt 
fornøyd med vedtaket fra 
Fiskeridirektoratet, tross i alt 
for lang behandlingstid, sier 
Knut Asbjørn Forland i Telavåg 
Fiskeoppdrett til kyst.no. Som 
medeier i Sotra fiskeindustri vil 
en ny konsesjon være av stor 
betydning for bedriften.Fiske-
ridirektoratet har nå avsluttet 
klagebehandlingen i Hordaland 
fylke i forbindelse med tildeling 
av tillatelser til oppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret i 2009. 
Vurderingen av klagesakene 
i Hordaland er nå avsluttet. 
Fiskeridirektoratet har avvist 
klagen fra Lingalaks AS med det 
resultat at Telavåg Fiskeopp-
drett AS beholder sitt opprinne-
lige tilsagn.

Fornøyd i vest
syKdOm: Til tross for et 
gjennomsnittelig lusenivå som 
er over tiltaksgrensen på 0,5 
kjønnsmodne hunnlus per 
fisk, så har ikke Mattilsynet i 
Sunnhordland registrert økte 
problemer med resistens. – 
Men vi følger situasjonen nøye, 
sier distriktssjef Arne Oftedal i 
Mattilsynet i Sunnhordland til 
kyst.no Ifølge Lusedata.no er 
det gjennomsnittelige lusenivå-
et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk.Det er 0,1 over 
tiltaksgrensen som gjelder ut 
august. (Fra 1. september økes 
tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-
den hunnlus per fisk.) Distrikts-
sjef for Mattilsynet i Sunnhord-
land, Arne Oftedal bekrefter 
inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et 
resultat før skatt på 15,2 mil-
lioner kroner i andre kvartal 
2010, mot -6,0 millioner 
kroner i samme periode året 
før. Det opplyser selskapet 
tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over 
hele verden. Dette gjør oss til det største globale 
selskap innen maritim elektronikk i verden. Med 
vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen 
maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serien
SAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF 
er spesielt designet for fiske- og 
arbeidsbåter med den velkjente 
SAILOR kvaliteten og egenskaper
som:
    - Replay funksjon (opptak/avspilling)
        - Stort display med dimbart rødt baklys
    - Store knapper for enkel betjening
    - Vanntett
    - Kraftig høytaler
           

 

Selvmonterende     
garn 

Garnets egenskaper:
1. Fisker bedre? 
2. Stor fleksibilitet i 

nettet
3. Superlett å montere
4. Holder seg meget 

greie under drift, 
snurrer ikke på 
telnen

5. Mindre krabbe, 
botnrask

6. Mindre slitasje da 
garneringsmasken 
står fri

- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  
demonstrert hvordan garna fungerer 
- Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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Roger 
Mosseng
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HAVBRUK Fôr: Cermaq har i dag signert en joint venture-avtale med den lokale partner 
Anova Corporation i Vietnam. Dette innebærer at Cermaqs fôrvirksomhet, 
Ewos etablerer seg i det vietnamesiske fôrmarkedet.

Julegaven fra Giske varmer

Agnar Berg
Gildeskål

– Jeg sa at jeg skulle slutte å 
røyke når vi var sikret konse-
sjonen. Nå har vi fått den, men 
jeg slutter ikke helt å røyke før 
alle formalitetene er på plass ut 
på nyåret, humrer styreleder i 
Gildeskål Forskningsstasjon, 
Kjell Lorentsen.

Fire Giske-konsesjoner
Gildeskål Forskningsstasjon 

og Lofoten 
Sjøprodukter 
i Nordland, 
samt Telavåg 
Fiskeoppdrett 
og Hennco i 
H o r d a l a n d , 
fikk en tidlig 
julegave i år 
da næringsmi-
nister Trond Giske i november 
tildelte de fire selskapene én 
konsesjon hver fordi selskape-
ne i klagerunden i år «mistet» 
konsesjonene de ble tildelt i fjor 
sommer.

Lorentsen forteller om en 
tung tid for selskapet der det 
svingte fra optimisme til tvil 
om det virkelig var mulig å 
berge konsesjonen som ble 
«tatt» fra dem i mai i år.

Mistet konsesjonen
Fiskeirdirektoratets regionkon-
torer tildelte i fjor 65 lakse- og 
ørretkonsesjoner med forbe-
hold at de prioriterte selska-
pene kunne miste konsjonene 
hvis selskaper som klaget vant 
fram.

I mai i år fikk blant annet 
Gildeskål Forskningssatsjon 
beskjed om at selskapet sto i 
fare for å miste sin konsesjon 
fordi to av selskapene i Nord-
land som hadde klaget, ville 
få sine søknader vurdert på 
nytt.

Noen måneder senere ble 
det endelig at konsesjonen til 
Gildeskål Forskningsstasjon 
ble inndratt.

Investerte tungt
Loerensen sier at etter som ti-

den gikk etter tildelingen uten 
at en hørte noe fra Fiskeridi-
rektoratet, begynte selskapet 
å planlegge som om den nye 
konsesjonen var en del av fram-
tiden til selskapet.

Oppdrettsbåten «Obelix» til 
7,3 millioner kroner ble bestilt 
fra verftet, det ble ansatt to nye 
og satt ut mer fisk. Fisk som 
var ment for den nye konse-
sjonen.

– Mange avgjørelser ville ha 
vært gjort annerledes om vi 
ikke hadde trodd vi skulle «få» 
denne konsesjonen. Tidsfakto-
ren er helt avgjørende for hvor-
dan vi forholdt oss til dette. Vi er 
fullstendig klar over at det var 
en klausul fra myndighetenes 
side om at konsesjonen kunne 
bli trekt tilbake. Men etter som 
tiden gikk, måtte vi begynne å 
gjøre noe. 

Vi hadde tross alt betalt åtte 
millioner for konsesjonen, sier 
Lorentsen.

Regjeringen skriver også i 
sin endring av statsbudsjettet 
for 2011, om «tilleggskonsesjo-
nene» etter konsesjonsrunden 

2009, om den lange saksbe-
handlingstiden.
    Etter møtet i statsråd 5. no-
vember, uttalte Regjeringen 
følgende:

«Etter ei samla vurdering, 
mellom anna på bakgrunn av 
at det har gått lang tid, meiner 
Regjeringa at det skal tildelast 
fire nye løyve, slik at løyve som 
er trekte tilbake under klage-
handsaminga likevel kan be-
handles. Vederlaget for kvart 
løyve, på 8 mill. kroner, blir 
vidareført.»

Fiskeridirektoratet skal lage 
en vurdering av konsesjonsrun-
den 2009.

– Det synes jeg ikke er noen 
god idé: At direktoratet skal 
vurdere seg selv. Det burde 
ha vært gjort en brukerun-
dersøkelse blant oppdretts-
selskapene om hva de mener 
om tildelingsrunden 2009 og 
den påfølgende klagerunden, 
sier Lorentsen.

Bedre med loddtrekking
Lorentsen sier at konsesjons-
runden 2009 ble helt feil fra 

MEST FoU: De fleste ansatte ved Gildeskål Forskningsstasjon jobber med forskning- og utvikling. Her FoU-sjef Johan Johansen.  FOTO: GEIR NILSEN 

Først «kom» lakse-
konsesjonen, deretter 
ble «Obelix» bestilt, så 
«forsvant» konsesjo-
nen. Nå er «Obelix», 
«Giske-konsesjonen» og 
optimismen til Gildeskål 
Forsøkstasjon på plass.

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

– Mange avgjørel- ”ser ville ha vært gjort 
annerledes om vi ikke 
hadde trodd vi skulle 
«få» denne konsesjo-
nen
Kjell Lorentsen, styreleder i Gilde-
skål Forskningsstasjon
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Villaks: Ein ny rapport viser at fire av fem småkraftverk bryt regelverket for 
drift av anlegga. – Dette kan ha stor innverknad på situasjonen for villaksen, 
meiner Håvard Jørgensen i NSL, skriver kyst.no.

Villaks: -Strakstiltak for villaks var tema på et møte med oppdrettere og 
elveeiere i Hardangerfjorden. Målet er å få til et samarbeid for å finne de mest 
effektive tiltakene, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord til kyst.no

økonomi: Polar Seafood har 
gjennomført ein emisjon, men 
treng framleis 4-5 millionar for 
å fullføra første del av utbyg-
ginga av smoltanlegget i Båts-
fjord.– Det vart henta inn totalt 
to millionar for å styrka eigen-
kapitalen. I tillegg til eigarane, 
gjekk det lokale investeringsfir-
maet Båtsfjord Invest inn med 
ein halv million. Men me treng å 

styrka eigenkapitalen meir, og 
er på jakt etter fleire investorar. 
For å fullføra utbygginga av det 
første trinnet, er det behov for 
fire-fem millionar kroner til, 
fortel prosjektleiar Mattis A. 
Tangeraas i Polar Seafood AS til 
IntraFish. Selskapet er i dialog 
med fleire potensielle inves-
torar for å få inn  naudsynte 
kapitalen.  (IntraFish)

Gjennomførte emisjon - jaktar meir

eksport: Det er ikke sikkert 
at laksenorge denne gang vil 
slåss for å bli kvitt straffetollen 
på USA.

Verken Fiskeri- og kystdepar-
tementet eller Fiskeri- og Hav-
bruksnæringens Landsforening 
(FHL) maner i utgangspunktet 
til kamp.

Norsk fersk rund laks har 
siden 1991 har en gjennom-
snittlig antidumping-toll på 26 
prosent på USA. Hvert femte år 
vurderer amerikanske myn-
digheter om straffetollen skal 
videreføres eller ikke. Det kalles 
Sunset Review. Norge har tapt 
alle runder hittil.

Norske oppdrettere og 
myndigheter mener tollregimet 
er blodig urettferdig, og at 
det egentlig dreier seg om en 
ulovlig handelshindring. Men 

Norge har ennå ikke klaget 
straffetollen inn for Verdens 
handelsorganisasjon, WTO. 
Den innebærer imidlertid et 
prestisjeproblem for Norge og 
næringa, og blir fra tid til annen 
trukket fram i forhandlinger 
om fri markedsadgang i andre 
markeder.

Ny Sunset Review åpner 3.el-
ler 4.januar. Da får Norge 30 
dager på seg til å bestemme om 
landet skal delta i prosessen 
eller ikke.

- Vi vil ennå ikke flagge noe 
standpunkt. Det har vi verken 
behov eller lyst til. Og vi har det 
ikke travelt, sier FHLs direktør 
for markedsadgang, Trond 
Davidsen, til IntraFish.

Fiskeridepartementet signa-
liserer det samme. Det tyder på 
at partene er samkjørte.

Viser ikke kortene overfor USA

økonomi: Torskeoppdretta-
ren Seamatech i Sogn og Fjor-
dane har henta inn frisk kapital. 
Inn på eigarsida kjem eit lakse-
selskap. Selskapet budsjetterar 
med balanse i rekneskapen for 
neste år.  Gjennom ein emisjon 
har Seamatech henta inn 1,9 
millionar. Arnafjord Settefisk, 
som produserar settefisk av 
laks og aure, går inn med ein 

million og får med det rundt 7 
prosent eigarskap i Seamatech. 
Hovudaksjonæren MP Pen-
sjon var også med, og auka sin 
eigardel frå vel 17,5 prosent til 
rundt 20 prosent. - Sidan me 
har tapt pengar dei siste åra, 
måtte me fylla opp kassen. 
Gjennom emisjonen fekk me 
inn 1,9 millionar kroner, fortel 
dagleg leiar Ole Bakke. (IF)

Torskeoppdrettar fekk lakseinvestor

ekpsort: Norges Miljøvern-
forbund skryter av at det er 
de som er årsak til at Kina fra 
mandag innførte et strengere 
kontrollregime av norsk laks.  
Nettstedet til Kurt Oddekalvs 
organisasjon skriver: «Den 
varslede kinesiske utvidede 
kontrollen kommer som følge 
av Norges Miljøvernforbund sitt 
engasjement i saken. Hvor NMF 
ved siden av kampanjesiden på 
internett, også har sendt brev 
til den kinesiske ambassade»

Skryter av stopp
konsesjoner: Lakseopp-
drettaren Tombre Fiskeanlegg 
har kjøpt selskapet Fjord Drift 
med to konsesjonar i Horda-
land. – Bakgrunnen for salet 
var at Tombre Fiskeanlegg ville 
kjøpa. Fjord Drift hadde to eiga-
rar, og den største ville selja. Då 
vart me òg med. Det var ikkje 
me som ville selja, og me har 
planar om å gå inn igjen i mat-
fiskoppdrett. Eg ønskjer ikkje 
å seie så mykje meir, seier Idar 
Tangen som har vore dagleg.

Kjøper Fjord Drift

laks: Denne uken har fran-
ske forbrukere kjøpt 2,8 tonn 
Salma-laks. Tines luksus-
satsing ser ut til å gå mot sitt 
første overskudd. Salget av 
de eksklusive lakseloinene 
begynner å skyte fart.

transport: Lakse-
transportørene får fleire i 
veka gongar i veka spørsmål 
om å transportee produk-
sjonslaks ut av landet. Dei 
takkar konsekvent nei, 
melder IntraFish.
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Julegaven fra Giske varmer
MEST FoU: De fleste ansatte ved Gildeskål Forskningsstasjon jobber med forskning- og utvikling. Her FoU-sjef Johan Johansen.  FOTO: GEIR NILSEN 

Fakta: kONSESJONEr
Det ble i fjor sommer tildelt 65 QQ

lakse- og ørretkonsesjoner. Fem 
av disse var såkalte økologiske 
konsesjoner.

Det var langt flere søkere enn QQ

konsjoner tilgjengelig. Flere av 
selskapene som ikke ble priori-
tert, klaget til Fiskeridirektoratet.

Noen få selskaper fikk QQ

medhold. Ordningen var slik at 
det ikke skulle tildeles «friske» 
konsesjoner hvis klagerne fikk 
medhold.

Konsesjonene skulle «tas» fra QQ

selskaper som ble prioritert som-
meren 2009.

Gildeskål Forskningstasjon i QQ

Nordland var et av selskapene 
som «mistet» konsesjonen sin.

Etter mye fram og tilbake, QQ

måtte imidlertid settestatsråd 
for fiskeri- og kystminister 
Lisbeth Berg-Hansen, nærings-
minter Trond Giske, tildele to 
friske konsesjoer i Nordland og 
to i Hordaland.

Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at 
lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin 
maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-
ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så 
prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et nei
Fylkesråd 
for næring i 
Nordland er 
en av dem 
som har 
kjempet for at 
det skulle gis 
erstatnings-
konsesjoner 
til selskapene 
som mistet sine konsesjoner i 
klagebehandlingen.

For tre uker siden skrev 
fylkesråd for næring i Troms, 
Knut Werner Hansen, brev til 
Stortingets næringskomité 
om at hvis Nordland fikk «er-
statningskonsesjoner», måtte 
de andre fylkene også få.

– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker 
det dit hen at Werner Han-
sen ikke hadde satt seg inn 
i saken. Brevet gjorde at jeg 
begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-
sesjoner. Nå er jeg glad for 
Giskes avgjørelse. I denne 
saken er det fornuften som 
har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner 
Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar Berg
Bodø

– Troen på om 
vi skulle få en 
konsesjon i 
erstatning for 
den vi mistet 
har gått i bøl-
gedaler. Nå er 
vi bare lykke-
lige for at det 
til slutt gikk 
bra, sier Mosseng. På fredag 
ble det kjent at settestatsråd for 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen i konsjonssaken, 
næringsminister Trond Giske, 
«gir» én laksekonsesjon hver 
til de fire selskapene Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon i Nordland 
og Hennco og Telavåg Fiske-
oppdrett i Hordaland.

Alle de fire mistet konsesjo-
nene de ble tildelt i konsesjons-
runden 2009 i den påfølgende 
klagerunden, vel ett år etter at 
de ble tildelt konsesjonene.

Alle som ble tildelt konsesjo-
ner i 2009, fikk konsesjonen 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlingen. 
Den lange saksbehandlingsti-
den fra konsesjonstildelingen 
til avgjørelsen i klagebehandlin-
gen er et viktig moment i Giskes 
vurdering om å gi selskapene 
«erstatningskonsesjoner».

Begynte å investere
– Vi ventet i tre måneder etter at 
vi fikk tildelt konsesjonen. Men 
da følte vi at vi ikke kunne vente 
lenger og begynte å investere 
med tanke på at vi skulle få 
beholde konsesjonen. Det var 
derfor tøft da vi i vår fikk vite 
at vi lå an til å miste den og at 
vi noen måneder senere faktisk 
gjorde det, sier Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter har fra 
før av to konsesjoner. Selskapet 
har eget slakteri og vil følge 
opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den 
nye konsesjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
er et annet selskap i Nordland 
som mistet sin 2009-konsesjon 
i klagebehandlingen, men som 
nå har fått en «giskekonse-
sjon».

«Giskekonsesjoner»
– Vi er nå lyk-
kelige over Gis-
kes avgjørelse. 
Vi har gjort 
store investe-
ringer fordi vi 
var sikre på at 
vi ville beholde 
2009-konse-
sjonen. Blant 
annet har vi kjøpt ny arbeids-
båt, sier styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon, Kjell Lo-
rentsen. Selskapet Hennco i 
Hordaland er i samme situasjon 
som de to i Nordland. Telavåg 
Fiskeoppdrett er i en spesiell 
situasjon. Selskapet får en av 
«giskekonsesjonene» av spesi-
elle grunner. Et annet selskap 
i Hordaland, Lingalaks, klaget 
på at selskapet ikke ble tildelt 
konsesjonen selskapet søkte på 
i 2009. Selskapet var én dag for 
sent ute med klagen i forhold 
til fristen.  Nå har Fiskeri- og 
kystdepartementet bedt Fiske-
ridirektoratet om å behandle 
klagen til Lingalaks til tross av 
denne formaliteten. Det kunne 
bety at Telavåg Fiskeoppdrett 
mistet sin konsesjon. Men nå 
har altså Telvåg Fiskeoppdrett 
fått sin «giskekonsesjon».

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får 
erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen 
står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjonene
I fjor ble det tildelt 65 nye QQ

laksekonsesjoner. Flere laksesel-
skaper som ikke ble prioritert av 
Fiskeridirektoratet klaget.

Det førte til at noen av selska-QQ

pene som fikk tildelt konsesjo-
ner i fjor sommer, mistet sine 
konsesjoner i år, over ett år etter 
tildelingen.

Nå har settestatsråd Trond QQ

Giske tildelt «erstaningskonse-
sjoner» til fire selskaper som 
mistet sine konsesjoner.

Den delen av vederlaget QQ

på åtte millioner kroner som 
i 2009-runden, tre millioner 
kroner, som gikk til fylkeskom-
munene går i steden til å styrke 
gjennomføringen av regjeringens 
strategi for en miljømessig bære-
kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret 
til slutt, sier lakseopp-
dretter Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Sist fredag fikk Lofoten 
Sjøprodukter og tre 
andre selskaper hver sin 
«giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon 
i erstatning for den vi 
mistet har gått i bølge-
daler
Roger Mosseng, lakseoppdretter i 
Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti SandvikBergen

Arnfinn Torg-nes og Norsk Havbrukssen-ter mener det var en forstå-else om å vente med å tildele to konsesjoner i Nordland, til den rettslige striden mellom Fiskeridirek-toratet og Norsk Havbrukssen-ter var behandlet i Borgating Lagmannsrett. – I stedet tildeler de to kon-sesjoner, før dommen i lag-mannsretten. Vi er oppgitt, sier Torgnes.UtsettelsenHan reagerer også på at myn-dighetene ba om utsettelse på ankefristen.– Fiskerimyndighetene ba først om en utsettelse på en uke, så benytter de denne utsettelsentil å fatte vedtak i saken. På denne måten forsøker de å unngå en vurdering av holdbarheten i saksbehandlingen. Dette er å misbruke rettssystemet, sier Torgnes.Dette er ikke Lise Kvinns-land, seksjonssjef i Kyst- og havbrukssavdelingen i Fiske-ridirektoratet enig i. – For det første kunne det tatt 

måneder før Lagmannsret-ten avgjorde saken. Dette er det ikke mulig å fortuse, men beror på hvilke andre saker Lagmannsret-ten har til be-handling. Saken kunne også ha blitt anket videre til Høy-esterett, noe som ville ha tatt enda lengre tid. I mellomtiden ville flere andre ventet på å få sin klage behandlet, og vi hadde ingen grunn til å ta mer hensyn til Norsk Havbrukssenter enn de andre, sier Kvinnsland. – Vi hadde allerede en kjen-nelse som ga oss medhold på alle punkt. MisforståelseTil påstanden om at Fiskeri- og kystdepartementet ba om utsettelse på tilsvar på Norsk Havbrukssenter sin ankesak, for at direktoratet skulle be-nytte tiden til å fatte vedtak i saken har hun følgende kom-mentar:– Det er mange misforståelser her, og dette er en av dem. Vi har ikke hatt noe med utsettelsen å gjøre. Regjeringsadvokaten ba om utsettelse på grunn av ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser også at de tre søknadene Bin-dalaks, Kobbvåglaks og Norsk Havbrukssenter nærmest var identiske, noe Norsk Havbruks-senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en klasse for seg. De har sannsyn-liggjort planer om en helt annen og høyere bearbeidingsgrad enn flere av de andre søkerne som fikk tillatelse i Nordland. RegelverkKobbvåglaks har sannsyn-liggjort bearbeiding ut over slakting i sin søknad. Noe som skiller dem fra Norsk Havbruks-senter, som ikke har synliggjort noe om bearbeiding ut over slakting, sier Kvinnsland.Hun viser til at det følger av regelverket, utlysningen og søknadsskjemaet at søknaden må være komplett på søknads-tidspunktet, og at denne ikke kan suppleres fra søker eller andre kilder.– Norsk Havbrukssenter har enten ikke lest dokumentene godt nok, eller misforstått kra-vene, noe som er beklagelig, sier Kvinnsland.  Konkurransevridende Norsk Havbrukssenter har hevdet at regionkontoret i Nordland kjente til selskapets planer, og at dette skulle ha vært tatt hensyn til. Kvinnsland viser til at det ikke ville ha vært i samsvar med regelverket og forutsetningene for tildelingen å ta hensyn til informasjon som den enkelte saksbehandler satt inne med. – Det var ikke adgang til og ville ha utgjort en fare for usaklig forskjellsbehandling om regionkontoret skulle ha hatt anledning til å ta hensyn til opplysninger saksbehandlerne satt inne med, av mer eller min-dre tilfeldige grunner, om de forskjellige selskapene. Hva da med et selskap regionkontoret ikke kjente til? En slik praksis ville dessuten gjort det umulig å etterprøve om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-land. SpillereglerHun viser til at det i en kon-kurransesituasjon er viktig å ikke endre spillereglene under-veis. Dersom nye opplysninger skulle kunne vektlegges, måtte alle søkere ha fått samme an-ledning til å komme med til-leggsopplysninger. Et system for dette var det ikke lagt opp til i denne tildelingsrunden.– Men Norsk Havbrukssen-ter har full anledning til å få overprøvd lovligheten av saks-behandlingen i en rettssak, sier Kvinnsland.kjersti.sandvik@fbfi.noTelefon: 55 21 33 28 MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: stridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter mener tildelingen av konsesjoner i Nordland har skjedd på feil grunn-lag. Fiskeridirektoratet tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-syn til Norsk Havbruks-senter enn de andreLise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett:Ber Giskeordne opp FAKTA: sTridenFylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.

Rister på hodet over rotet Berg-Hansens selskap gjorde reint bord
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Lise Kvinnsland

Kort-, mid- og langlenket kjetting som leveres inatursort, malt eller galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune i Nordland. Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens lusetall for juli viser dobling av antall voksne hunnlus i Sogn og Fjordane og 50 prosent økning i Hordaland sammenliknet med kriseåret 2009. I Horda-land var det i juli 0,6 voksne hunnlus per fisk i snitt. I Sogn og Fjordane var det 0,4 voksne hunnlus i snitt. Dette er mer enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-menliknet med juli i fjor, mener Norske Lakseelver. NL allerede har fått bekymringsmeldinger fra flere av sine medlemmer om en økning i lusemengden på villfisk fanget i elvene, og tallene fra oppdrettsnæringen bekrefter at lusemengden langs vestlandskysten nå er kraftig økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et driftsresultat før biomassejus-teringer på 173 millioner kroner i andre kvartal 2010, sammen-lignet med 102 millioner kroner i samme periode året før.Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.Justeringene i biomasse utgjorde 26 millioner kroner (202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) av driftsinntekter på 660 mil-lioner kroner (456).Slaktevolumet i Norge var to-talt 11.100 tonn i andre kvartal, ned fra 12,100 tonn i samme kvartal i fjor. Inkludert Norskott Havbruk var totalt slaktevolum i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 14.900 tonn i samme kvartal i fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt fornøyd med vedtaket fra Fiskeridirektoratet, tross i alt for lang behandlingstid, sier Knut Asbjørn Forland i Telavåg Fiskeoppdrett til kyst.no. Som medeier i Sotra fiskeindustri vil en ny konsesjon være av stor betydning for bedriften.Fiske-ridirektoratet har nå avsluttet klagebehandlingen i Hordaland fylke i forbindelse med tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2009. Vurderingen av klagesakene i Hordaland er nå avsluttet. Fiskeridirektoratet har avvist klagen fra Lingalaks AS med det resultat at Telavåg Fiskeopp-drett AS beholder sitt opprinne-lige tilsagn.

Fornøyd i vest syKdOm: Til tross for et gjennomsnittelig lusenivå som er over tiltaksgrensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk, så har ikke Mattilsynet i Sunnhordland registrert økte problemer med resistens. – Men vi følger situasjonen nøye, sier distriktssjef Arne Oftedal i Mattilsynet i Sunnhordland til kyst.no Ifølge Lusedata.no er det gjennomsnittelige lusenivå-et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne hunnlus per fisk.Det er 0,1 over tiltaksgrensen som gjelder ut august. (Fra 1. september økes tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-den hunnlus per fisk.) Distrikts-sjef for Mattilsynet i Sunnhord-land, Arne Oftedal bekrefter inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et resultat før skatt på 15,2 mil-lioner kroner i andre kvartal 2010, mot -6,0 millioner kroner i samme periode året før. Det opplyser selskapet tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over hele verden. Dette gjør oss til det største globale selskap innen maritim elektronikk i verden. Med vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serienSAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF er spesielt designet for fiske- og arbeidsbåter med den velkjente SAILOR kvaliteten og egenskapersom:    - Replay funksjon (opptak/avspilling)        - Stort display med dimbart rødt baklys    - Store knapper for enkel betjening    - Vanntett    - Kraftig høytaler            

Selvmonterende     garn 

Garnets egenskaper:1. Fisker bedre? 2. Stor fleksibilitet i nettet3. Superlett å montere4. Holder seg meget greie under drift, snurrer ikke på telnen5. Mindre krabbe, botnrask6. Mindre slitasje da garneringsmasken står fri- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  demonstrert hvordan garna fungerer - Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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Roger 
Mosseng

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  mandag 8. november 2010
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begynnelsen av med de vage 
tildelingskriteriene og den 
påfølgende «sjønnhetskonkur-
ransen».

– Jeg mener at en hadde unn-
gått dette rotet med tildelingen 
om myndighetne først hadde 
stilt «kvalifiseringskrav» til 
oppdrettsselskapene. Så kunne 
en gjøre en loddtrekking blant 
de selskapene som oppfylte 
minstekravene. Det tror jeg 
oppdretterne ville ha oppfattet 
som rettferdig, sier han.

Det er Kjell Lorentsens 
selskap Gigante Havbruk 
som er hovedeier i Gildeskål 
Forskningsstasjon. Laksesel-
skapet Nova Sea har en liten 
eierpost.

Små og storskala
Gildeskål Forskningsstasjon 
har med den nye «Giske-kon-
sesjonen» tre konsesjoer. Sel-
skapet ble startet for 21 år siden 
og har hele tiden drevet med 
forskning og utviklingsarbeid 
på oppdrag fra laksenæringen 
og fôrselskapene.

Den nye konsesjonen skal 

hovedsaklig brukes til ren kom-
mersiell lakseoppdrett.

Lorentsen sier at selv om sel-
skapets hovedseatsingsområde 
er forskning- og utvikling, er 
målet å være en like god på 
lakseoppdrett som andre kom-
mersielle selskap.

Lorentsen sier at det hoved-
saklig er fôrforsøk selskapet 
har drevet med, små- og stor-
skalaforsøk.

Selskapet har til samme 16 
ansatte. 10 av disse driver kun 
med FoU-arbeid.

Fra smolt til slakteri
– Vi trodde at vi skulle komme 
til et punkt der en viste det mes-
te om fôr og fôring av laks. Men 
vi er langt der fra fremdels, for 
det er stor interesse for videre 
arbeid med laksefôr, sier han.

Lorenstsen sier videre at 
selskapet har drevet med 
FoU-arbeid på teknologi og at 
dette er noen en ønsker å satse 
sterkere på.

I år kom smoltselskapet 
Sundfjord Smolt i drift. 

Selskapet er lokalisert i Gil-

deskål kommune bare cirka 
20 kilomer unna Inndyr, hvor 
Gildeskål Forskningsstasjon 
holder til.

–Vi skal bruke en del av anleg-
get der til å gjøre smoltforsøk. I 
tillegg er vi gjennom et annet 
selskap medeier i lakseslakte-
riet Fiskerkroken i Gildeskål. 
Det gjør at vi kan følge en laks 
gjennom hele livssyklusen og 
gjøre prøver etter at laksen er 
slaktet, sier Lorentsen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24
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Fiskeridirektoratets rolle og 
utførte arbeidsprosesser i 
tildelingsrunden 2009 for å 
avklare om arbeidet ble utført 
med tilstrekkelig kvalitet og 
fremdrift i alle ledd. Hensikten 
med evalueringen er å finne 
mulige forbedringspunkt for 
tilsvarende arbeidsprosesser 
i framtiden.»

Likebehandling
– Det store spørsmålet er om 
vi får en ny tildelingsrunde av 
konsesjoner slik vi tidligere har 

sett. Gullestad-utvalget setter 
hele konsesjonsregimet under 
debatt. Men uansett kan den 
evalueringen Fiskeridirek-
toratet gjør av seg selv være 
nyttig.
   Vi mener at det er bra at di-
rektoratet bruker skjønn, men 
når det gjelder konsesjonstil-
delingen gikk direktoratet for 
langt. Det ble ikke lenger like-
behandling og det ble uforutsig-
barhet i saksbehandlingen, sier 
direktør for markedsadgang i 
FHL, Trond Davidsen.

Davidsen tror at det også må 
bli en av konklusjonene til den 
interne evalueringsgruppen: At 
en gikk for langt med å bruke 
skjønn og at det gikk ut over 
likebehandlingen,. 

Davidsen sier videre at han 
med bakgrunn i alt bråket 
rundt konsesjonstildelingen 
ikke er overrasket over at sa-
ken til Norsk Havbrukssenter 
havner i rettsystemet.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Ikke slutt på bråket i Nordland
966 fiskekonsesjoner
Det er i dag 966 matfisk 
konsesjoner for laks- og ørret. 
Systemer med konsesjoner 
for å drive med fiskeoppdrett 
kom på 80-tallet. Det er kon-
sesjoner for andre fiskeslag 
også, men det er bare for 
laks- og ørret det er antallsbe-
grensning.

Fram til 2005 var det 
markedsutfordingene som 
var fokuset med lakse- og ør-
retkonsesjonene. Etter 2005 
er det bærekraft som er fokus, 
opplyser ekspedisjonssjef 
Magnor Nerheim i Fiskeri- og 
kystdepartementet.

2005 var et vegskille 
for konsesjonssystemet. 
Akvakulturloven, som kom 
i 2005, gjorde det mulig fritt 
å omsette konsesjonene. 
Fokuset er driften, ikke på 
hvem som eier konsesjonene. 
Det ble også mulig å pantsette 
konsesjonene.

Tildelingsrunden i 2002 var 
den første runden der staten 
tok seg betalt for konsesjone-
ne. Det ble en ny runde i 2003 
og den siste i 2009.

I 2009-runden var konse-
sjonsvederlaget åtte milloner 
kroner i hele landet bortsett 
fra Finnmark. Der var veder-
laget tre millioner kroner.

I dag kan disse konsesjo-
nene selges for det mangedob-
belte i enkelte områder.

Nerheim sier at det er 
en logikk i fastsettelse av 
vederlagsprisen og henviser 
til statsbudsjettet for 2009 
der prisingen står beskrevet 
under punktet «Vederlag og 
tildelingsmåte».

Grunnen for et vederlag 
på tre millioner kroner i 
Finnmark var at det høgeste 
budet i en lukket budrunde 
i Finnmark på én konsesjon  

var 2,9 millioner kroner.
I statsbudsjettet for 2009 

står dette om den generelle 
vederlagsfastsettingen:

«Ved fastsetting av veder-
laget kan det takast utgangs-
punkt i eit overslag over 
verdien til konsesjonen basert 
på objektive kriterium, dvs. 
utrekning av den avkastninga 
konsesjonen isolert kan gi. Ut-
rekning av ein teoretisk verdi 
for ein konsesjon byggjer på 
vurderingar av framtidig 
utvikling».Vider står det: 

«Omsynet til å hindre 
spekulasjon og vidaresal talar 
på den andre sida for at ved-
erlaget blir sett relativt høgt. 
Vidare tilseier prisutviklinga 
i samfunnet generelt og betre 
marginar innan lakseopp-
drett også eit høgre vederlag 
enn i 2002- og 2003-rundane.

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  fredag 18. februar 2011
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HAVBRUK Settefisk: Ertvaag Settefisk i Aure kommunei Møre og Romsdal søker om 
å få øke produksjonen av settefisk. De har installert resirkuleringsanlegg og 
har kapasitet til å produsere mer, skriver Intrafish.

Sakbehandlingen var akseptabel

Agnar Berg
Bodø

Evalueringsgruppen sendte i 
forrige uke sin rapport til Fiske-
ri- og kystdepartementet, FKD. 
I Rapporten står det følgende 
om den lange saksbehandlings-
tiden: «Fra søknadsfristen utløp 
30.4.2009 til siste vedtak i kla-
gesak var fattet 17.11.2010 er det 
gått 18 måneder. Dette er lang 
tid. Etter evalueringsgruppens 
oppfatning er likevel arbeidet 
utført med tilstrekkelig frem-
drift.»

Lang tid
Et av hovedankepunktene fra 

«kritikerne» 
av konsesjons-
runden 2009, 
var at saks-
behandlingen 
tok alt for lang 
tid.

– Evalue-
ringsgruppen 
påpeker at 18 
måneder er 
lang tid. Jeg mener også at det 
er lang tid. Men det er viktig 
å understreke at saksbehand-
lingen var komplisert. Den 
omfattet saksbehandling og 
vedtak i to instanser. I enkelte 
tilfeller måtte vi også vente 
på rettslig behandling for å 
gå videre. Vi måtte også sikre 
oss at konsesjonssøkerne fikk 
en god behandling i forhold til 
regelverket, sier fiskeridirektør 
Liv Holmefjord.

Holmefjord tar også opp 
saksbehandlingstiden i et brev 
til FKD som ble sendt FKD sam-
tidig med rapporten.

I brevet skriver hun at saks-
behandlingstiden kunne ha 
vært kuttet ned hvis hun hadde 
brukt flere ressurser på kon-
sesjonsbehandlingen. Man at 
det ville ha gått ut over andre 
viktige arbeidsoppgaver i di-
rektoratet.

Ikke i samme fylke
– Det er mitt ansvar at det har 
tatt lang tid. Mine medarbei-
dere har gjort et god jobb med 
saksbehandlingen, sier hun.

Evalureringsgruppen har 
også sett på kvaliteten på 
saksbehandlingen til Fiskeri-
dirktoratet i konsesjonsrunden 
2009.

I rapporten konkluderes 
det med at: «I all hovedsak er 
sakene behandlet med tilstrek-
kelig kvalitet i alle ledd.»

En politisk hovedmålsetting 
med tildelingsrunden 2009 var 
at de nye konsesjonene skulle 
generere virksomhet og ar-
beidsplasser på kysten. 

I kriteriene var det åpnet for 
at videreforedlingsvirksomhet 
i forbindelse med de nye kon-
sesjonene ikke nødvendigvis 
måtte skje i samme fylke som 
matfiskproduksjonen.

Dette mente mange oppdret-

tere var uklart i tildelingskri-
teriene. Spesielt i Nordland ble 
dette tema i flere klagesaker.

Burde ha avklart tidligere
Evalueringsgruppen mener at 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
burde ha tydeliggjort på et 
tidligere tidspunkt at videre-
foredling og matfiskproduksjon 
kunne foregå i to forskjellige 
fylker.

I rapporten står det følgende 
om dette:

«Klageinstansens behand-
ling av ett av klagemomentene; 
nemlig hvorvidt viderefored-
ling i andre deler av landet enn 
i eget fylke skulle vektlegges 
eller ei. Det er evalueringsgrup-
pens oppfatning at dette burde 
klageinstansen ha avklart på et 
tidligere tidspunkt.»

«Kystdistrikt»
Fiskeridirektoratets regionkon-
tor ga i juni 2009 de prioriterte 
konsesjonssøkerne tilsagn om 
konsesjoner med forbehold at 
de kunne bli trukket tilbake i 
en eventuell klagerunde.

10. august 2009 kom FKD 
med en presisering i et brev 
om at «kystdistrikt» i merkna-
dene til konsesjonskriteriene 
skulle legges til grunn for saks-
behandlingen. «Kystdistrikt» er 
per definisjon kommuner som 
er omfattet av ordningen dif-
ferensiert arbeidsgiveravgift.

I slike kommuner kunne 
altså videreforedlingen skje, 
også i nabofylket.

Burde ha informert
Det var Fiskeridirektoratet i 
Bergen som fikk dette brevet. 
Direktoratet i Bergen infor-
merte ikke regionkontorene 
om FKDs presisering. Dette 

Fakta: EvaluErEr sEg 
Fiskeridirektøren satte i QQ

november i fjor ned en gruppe 
som skulle evaluere direktoratets 
gjennomføring av tildelingsrun-
den 2009.

Gruppen skulle se på om den QQ

samlede saksbehandlingstiden 
ble unødig lang.

Gruppen skulle også vurdere QQ

om Fiskeridirektoratets saksbe-
handling ble utført med tilstrek-
kelig kvalitet.

Til slutt skulle evalureings-QQ

gruppen komme med anbefalin-
ger om forbedringspunkter.

En evalueringsgruppe 
i Fiskeridirektoratet 
mener at 18 måneders 
saksbehandlingstid på 
konsesjonsrunden 2009 
er lang tid, men at arbei-
det hadde «tilstrekkelig 
fremdrift».

zBYRÅKRATI

Liv 
Holmefjord

Det er mitt ansvar  ”at det har tatt lang tid
Fiskeridirektør Liv Holmefjord
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Chile: Sebastien Roussel, medeier og administrerende direktør i Frankrikes 
største laksehandler, Direct Ocean, tror økt produksjon av laks i Chile vil føre 
til mer laks i markedet og dermed økte priser, skriver Intrafish.

Befaring: Miljøvernminister Erik Solheim varsler befaring i Froan før en 
avgjørelse om videre oppdrettstillatelser. Departementet har søknad om per-
manent drift for eksisterende oppdrettsvirksomhet i området til behandling.

villaks: Jo flere oppdretts-
laks som rømmer, desto større 
sjanse for laks på kroken i 
elvene. Men laksefiskerne vil 
ha vill laks, framfor mer laks i 
fryseboksen, skriver forskning.
no. Norge tjener milliarder på 
oppdrett av laks. På den andre 
siden har vi ingen tall på mil-
jøfølgene av oppdrettet. Nå vil 
forskere ved Norges Tekniske 

Universitet NTNU i Trondheim 
tallfeste den økonomiske 
verdien vill laks egentlig har. 
Det viser seg også at jo mer 
oppdrettslaks i elva, desto 
mindre vil laksefiskerne betale 
for opplevelsen. Følelsen av 
uberørt natur blir også ødelagt 
når slik laks dukker opp. Der-
med betyr mer rømt laks lavere 
inntekter for elveeierne.

Villverdien teller mest i laksefisket

Havdyrkerne SA i Florø og 
Salmon Group AS i Bergen blir 
ett selskap. I fjor startet eierne 
samtaler om sammenslåing av 
selskapene. – Bakgrunnen er i 
hovedsak den omstrukturering 
næringa er gjenstand for, og de 
utfordringer næringa står over-
for i forhold til soneinndelinger 
og lusebekjempelse, heter det i 
en pressemelding.

På grunn av selskapenes 
ulike organisasjonsformer er en 
fusjon vanskelig. En ble derfor 
enige om at HAVdyrkerne skulle 
legges ned, og at medlemmene 
deretter gikk inn som aksjonæ-
rer i Salmon Group. Årsmøtet 
i HAVdyrkerne besluttet på 
lørdag (19. mars) å legge ned 
selskapet. Salmon Group får 
ny logo som reflekter at det er 
to likeverdige parter som skal 

jobbe videre sammen. Hoved-
kontoret vil ligge i Bergen, men 
det vil fortsatt være kontorer i 
Florø.

Nils Inge Hitland vil være 
leder av Salmon Group. Solveig 
Willis skal lede Florø-kontoret, 
mens nåværende leder i 
HAVdyrkerne, Odd H. Johan-
nessen, går over i ny stilling fra 
1.april, etter 16 år som leder av 
gruppen. 

Håkon Tombre og Erik Osland 
fra HAVdyrkerne går inn i styret 
i Salmon Group. Det nye sam-
menslåtte selskapet skriver 
i pressemeldingen: «Salmon 
Group vil bygge videre på de 
beste kvalitetene fra begge or-
ganisasjonene. Det vil fortsatt 
være sterk fokus på tradisjo-
nelle arbeidsoppgaver som lave 
kostnader, effektiv produksjon. 

Går sammen til ett selskap

fiskefôr: Det er neppe mulig 
å ta ut mer industrifisk enn i 
dag. Samtidig øker oppdrett 
verden over, og dermed beho-
vet for fiskefôr. I 2003 prøvde 
forskerne å finne ut hvorfor 
råvarer fra planter ga tarmska-
der på oppdrettsfisken. I 2011 
har de lykkes langt på vei, og 
nå kan laksen trygt fôres med 
halvparten planteolje. Forsker-

ne regner med at andelen plan-
teolje kan økes til 70 prosent 
eller mer, skriver forskning.
no. Løsningen på å få laksen til 
å spise planteføde er å blande 
flere ulike planter. I tillegg gjør 
nye metoder med varmebe-
handling og tilsetningsstoffer 
at laksen kan ta opp proteinet 
i erter og soyabønner like godt 
som fiskeprotein.

Laksen blir snart planteeter

sjefer: Marine Harvest 
skal styrke kommunikasjons-
avdelingen. Konsernet har lyst 
ut tre nye sjefsstillinger. De skal 
rapportere til kommunikasjons-
direktør Jørgen Christiansen. 
– Vi fokuserer ikke på presse 
eller PR, men skal ha et team 
med rådgivere som kan bidra til 
at hele organisasjonen kommu-
niserer bedre, sier Christiansen 
til IntraFish, som søker tre 
«analytiske og forretningsorien-
terte rådgivere».

Kommunkasjon
luseproblem: Det vil bli 
stilt sertifiseringskrav for 
fiskemerder, opplyste politiske 
rådgiver i FKD, Fride Solbakken, 
på Maritimt Samlingsforum i 
Ålesund nylig. Solbakken sier 
myndighetene vil fokusere på 
straff og forebygging for å få 
kontroll på oppdrettsnæringens 
problemer. – Bærekraftig opp-
drett vurderes opp mot røm-
ming, forurensning, sykdom, 
arealbruk og fôrresurser, sier 
Solbakken.

Sertifikatkrav

dyrt: Færøyisk egende-
finerte makrellkvote på 
150.000 tonn kan koste 
laksenæringen dyrt. EU 
vurderer straffetiltak som 
kan ramme færøysk lakseek-
sport, skriver Intrafish.

vegetabilsk: Fôr fra 
planter er ikke nødvendig-
vis mer bærekraftig, ifølge 
Havforskningsinstituttet,  
melder Intrafish. Grunnen er 
at vegetabilske råvarer i fôr 
vil føre til mer utslipp.

Sakbehandlingen var akseptabel
mener evalueringsgruppen var 
en feil avgjørelse.

I rapporten til evaluerings-
gruppen står det følgende om 
dette:

«Selv om dette brevet kom 
etter at alle tilsagn var gitt, 
mener evalueringsgruppen at 
regionen burde hatt denne in-
formasjonen da det hadde gitt 
dem en mulighet til å omgjøre 
egne vedtak.»

«Samtidighet»
Fiskeridirektoratet hadde som 
prinsipp å fatte vedtak i alle 
konsesjonssakene samtidig. 
Dette mener evalueringsgrup-
pen var greit. I rapporen står 
det følgende om samtidighets-
prinsippet:

«Klageinstansen beslutning 
om å fatte vedtak i alle saker 
samtidig. Evalueringsgruppen 
mener det er grunn til å holde 
fast ved prinsippet om samti-
dighet. Vi finner det sannsyn-
lig at saksbehandlingstiden, på 
grunn av blant annet partenes 
mulige rettslige skritt, ville blitt 
forlenget dersom en hadde fat-
tet vedtak i klagesakene fort-
løpende.»

Interne folk
Evalueringsgruppen har be-

stått av tre medlemmer. Leder 
for gruppen var regiondirektør 
for Fiskeridirektoratets re-
gion sør, Erik Ludvigsen. De 
er andre var seksjonssjef Lise 
Kvinnsland og seniorrådgiver 
Anne Karin Natås.

Lise Kvinnsland hadde en 
sentral rolle i klagebehandlin-
gen. – Poenget med denne eva-
luringen var ikke å «granske» 
Fiskeridirektoratets saksbe-
handling. For å gjøre det måtte 

vi ha hatt en ekstern evaluering. 
Vi ønsket å få ny kunnskap fra 
erfaringene med 2009-runden. 
Derfor besto gruppen av en per-
son som ikke hadde hatt noe å 
gjøre med tildeling, en som var 
aktivt med i saksbehandlingen 
og en som hadde erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunden, sier 
Holmefjord.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Dette er saken
Det ble utlyst 65 lakse- og ør-
retkonsesjoner i forbindelse med 
konsesjonsrunden 2009.

Konsesjonene ble tildelt mot et 
vederlag til staten

Det kom inn 286 søknader. 22 
av disse ble avvist.

Fylkeskommunene fikk lov 
til å komme med råd om hvilke 
selskaper de ville prioritere. 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
fortok tildelingen.

Fiskeri- og kystdepartementet 
hadde to tildelingskriterier:  Om 
søker er en mindre aktør og om 
søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding med sikte på økono-
misk integrasjon i kystdistriktene 
i Norge.

Tildelingskriteriene ble av flere 
oppfattet som uklare og de førte 
til mye støy og klager fra opp-
drettere som ikke ble prioritert.

Fristen om søke var 30. april 
i 2009. Det siste vedtaket i kla-
gesaken ble gjort 17. november 
i fjor. Klagerunden førte til mye 
politisk støy som endte med at 
det ble tildelt to ekstrakonsesjo-
ner i Nordland og to i Hordaland.

Konsesjonsrunden 2009 
er ennå ikke over. Neste uke 
starter rettssaken mellom Norsk 
Havbruksenter og staten i Oslo 
Tingrett.

Norsk Havbrukssenter mener 
at selskapet «mistet» en konse-
sjon i klagebehandlingen.

LANG TID: Et evaluerings-
utvalg i Fiskeridirektoratet 
mener at en saksbehand-
lingstid på 18 måneder for 
konsesjonsrunden 2009 er 
lang tid, men at det har vært 
tilstrekkelig framdrift.

Anbefalinger
Dette er evalueringsgrup-
pens anbefalinger etter å ha 
evaluert Fiskeridirektoratets 
gjennomføring av konsesjons-
runden 2009:
n Det bør lages en tidsplan 
for klagebehandlingen med 
relevante delmål. Tidsplanen 
må forankres i direktoratets 
ledelse og departementet bør 
holdes orientert. 
n Dette vil være til hjelp for 
prioritering av arbeidsopp-
gaver i avdelingen og for 
oppfølging av delmål. Avvik 
eller nye oppgaver som kan 
føre til avvik fra tidsplanen, 
rapporteres til ledelsen som 
tar stilling til nødvendig 
omprioritering
n Direktoratets medarbeide-
re på klagesakene bør ha tett 
kontakt med medarbeiderne 
som forberedte arbeidet. Også 
medarbeidere med erfaring 
fra tidligere tildelingsrunder, 
bør trekkes tettere inn i 
klagesaksbehandlingen.
n Det bør etableres rutiner i 
postmottaket som dokumen-
terer tidspunktet for utsen-
ding og mottak av post.

n Eventuell klagesaksbe-
handlings innvirkning på 
øvrige tilsagn/avslag bør 
fremgå tydelig av tilsagnene.
n Samtidighet har vært et 
tema i forbindelse med blant 
annet utsendelse av tilsagn, 
forhåndsvarsel om omgjøring 
og klagebehandling. Eva-
lueringsgruppen anbefaler 
samtidighet.
n Regelverkets brukervenn-
lighet har evalueringsgrup-
pen mottatt en del syn på. 
Oppsummert anbefaler vi at 
antall rettskilder holdes på et 
lavest mulig nivå.
n Dersom hensynet til 
hurtig tildeling skal være mer 
fremtredende i fremtiden, er 
2009-runden ikke en modell 
som er særlig godt egnet. 
”Skjønnhetskonkurranse”-
delen av denne runden har 
vært krevende for forvalt-
ningen; alle søknader/klager 
måles mot alle søknadene i 
de respektive fylkene. Det må 
også nevnes at forvaltnings-
loven gir partene rettigheter 
som er tidkrevende.
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Agnar Berg
Bodø

Det mener 
styreleder i 
Gildeskål Fors-
kningsstasjon, 
Kjell Lorent-
sen. Selskapet 
var ett av fire 
selskapet som 
ventet lengst 
på å få en av-
klaring om de fikk konsesjonen 
selskapet «tapte» i forbindelse 
med klagebehandlingen av kon-
sesjonsrunden 2009.

Grei evaluering
Fiskeridirektoratet sendte for 
en uke siden over rapporten 
om direktoratets håndtering 
av konsesjonsrunden 2009 til 

Fisker- og kystdepartementet, 
FKD.

En evalueringsgruppe i 
direktoratet har vurdert di-
rektoratets gjennomføring av 
2009-runden.

Mandatet for evalueringen 
var å se på tidsbruken og kva-
liteten på saksbehandlingen 
samt å komme med forslag til 
forbedringer for håndtering 
framtidige konsesjonstildelin-
ger.

Ikke nødvendig
– Det er greit at direktoratet ser 
på seg selv. Jeg tror ikke det er 
nødvendig med en ekstern eva-
luering. Men for å komme fram 
til gode anbefalinger burde 
direktoratet absolutt gjort en 
brukerundersøkelse, både av 
selskaper som fikk konsesjoner 
og selskaper som ikke ble prio-
ritert, sier Lorentsen,.

Fiskeribladet Fiskaren skrev 
onsdag om rapporten til evalu-
eringsgruppen.

Fra søknadsfristen gikk ut 
for tildelingsrunden og fram 
til siste vedtak i klagebehand-
lingen ble gjort, gikk det 18 
måneder.

Evalueringsgruppen mente at 
det var lang tid, men at saksbe-
handlingen allikevel ble utført 
med «tilstrekkelig framdrift.»

Evalueringsgruppen mente at 
uklarheten i tildelingskriterie-

ne om matfiskproduksjonen og 
videreforedling fra 2009-kon-
sesjonenen skulle skje i samme 
fylke eller ikke, burde ha vært 
avklart på et tidligere tidspunkt 
i saksbehandlingen.

Kritisk til FKD
– Fiskeridirektoratet har vel 
gjort så godt de kunne ut fra de 
kriteriene som var. Men jeg sy-
nes evalueringen i større grad 
burde stille spørsmål ved de 
uklare kriteriene. Jeg mener 
at mye av rotet skyldes FKDs 
uklare tildelingskriterier. Det 
er her det ligger, sier Lorent-
sen.

Stortingsrepresentant og 
medlem i Næringskomiteen, 
Frank Bakke-Jensen (H), me-
ner at Fiskeridirektoratet har 
gjort en grei nok jobb i evalu-
eringen. Men han kritisk til 

FKDs tildelingskriterier.
– Tildelingskriteriene har 

vært alt for uklare. Derfor ble 
det kaos. Jeg tror at vi fortsatt 
ville holdt på med 2009-runden 
om ikke det hadde blitt tildelt 
ekstrakonsesjoner i fjor høst  
til de selskapene som «mistet» 
sine konsesjoner under klage-
behandlingen i fjor vår, sier 
Bakke-Jensen.

Fylkeskommunene hadde en 
rådgivende rolle i konsesjons-
tildelingene. Det var imidlertid 
Fiskeridirektoratets regionkon-
torer som foretok tildelingen 
og Fiskeridirektoratet i Bergen 
var klageinstans.

Skjønnhetskonkurranse
Bakke-Jensen mener at hvis 
fylkeskommunene hadde fått 
lov til å tildele konsesjonene, 
ville det blitt mindre rot.

Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim i Fiskeri- og kystde-
partementet, sier at han ikke 
ønsker å kommentere rappor-
ten til evaluringsgruppen.

– Vi evaluerer ikke en evalu-
ering, sier han.

Direktør for markedsadgang 
i FHL, Trond Davidsen, sier at 
FHL tar rapporten fra evalue-
ringsgruppen til etterretning.

– Det er en god gjennom-
gang av tildelingsprosessen, 
sier han.

Davidsen sier videre det vik-

Lakseselskapene som 
søkte om konsesjoner i 
2009-runden burde ha 
blitt spurt om Fiskeridi-
rektoratets håndtering 
for at direktoratets 
evaluering skal få nød-
vendig verdi.

z konsensjon

Kjell 
Lorentsen

HAVBRUK Settefisk: Ertvaag Settefisk i Aure kommunei Møre og Romsdal søker om 
å få øke produksjonen av settefisk. De har installert resirkuleringsanlegg og 
har kapasitet til å produsere mer, skriver Intrafish.

Sakbehandlingen var akseptabel

Agnar Berg
Bodø

Evalueringsgruppen sendte i 
forrige uke sin rapport til Fiske-
ri- og kystdepartementet, FKD. 
I Rapporten står det følgende 
om den lange saksbehandlings-
tiden: «Fra søknadsfristen utløp 
30.4.2009 til siste vedtak i kla-
gesak var fattet 17.11.2010 er det 
gått 18 måneder. Dette er lang 
tid. Etter evalueringsgruppens 
oppfatning er likevel arbeidet 
utført med tilstrekkelig frem-
drift.»

Lang tid
Et av hovedankepunktene fra 

«kritikerne» 
av konsesjons-
runden 2009, 
var at saks-
behandlingen 
tok alt for lang 
tid.

– Evalue-
ringsgruppen 
påpeker at 18 
måneder er 
lang tid. Jeg mener også at det 
er lang tid. Men det er viktig 
å understreke at saksbehand-
lingen var komplisert. Den 
omfattet saksbehandling og 
vedtak i to instanser. I enkelte 
tilfeller måtte vi også vente 
på rettslig behandling for å 
gå videre. Vi måtte også sikre 
oss at konsesjonssøkerne fikk 
en god behandling i forhold til 
regelverket, sier fiskeridirektør 
Liv Holmefjord.

Holmefjord tar også opp 
saksbehandlingstiden i et brev 
til FKD som ble sendt FKD sam-
tidig med rapporten.

I brevet skriver hun at saks-
behandlingstiden kunne ha 
vært kuttet ned hvis hun hadde 
brukt flere ressurser på kon-
sesjonsbehandlingen. Man at 
det ville ha gått ut over andre 
viktige arbeidsoppgaver i di-
rektoratet.

Ikke i samme fylke
– Det er mitt ansvar at det har 
tatt lang tid. Mine medarbei-
dere har gjort et god jobb med 
saksbehandlingen, sier hun.

Evalureringsgruppen har 
også sett på kvaliteten på 
saksbehandlingen til Fiskeri-
dirktoratet i konsesjonsrunden 
2009.

I rapporten konkluderes 
det med at: «I all hovedsak er 
sakene behandlet med tilstrek-
kelig kvalitet i alle ledd.»

En politisk hovedmålsetting 
med tildelingsrunden 2009 var 
at de nye konsesjonene skulle 
generere virksomhet og ar-
beidsplasser på kysten. 

I kriteriene var det åpnet for 
at videreforedlingsvirksomhet 
i forbindelse med de nye kon-
sesjonene ikke nødvendigvis 
måtte skje i samme fylke som 
matfiskproduksjonen.

Dette mente mange oppdret-

tere var uklart i tildelingskri-
teriene. Spesielt i Nordland ble 
dette tema i flere klagesaker.

Burde ha avklart tidligere
Evalueringsgruppen mener at 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
burde ha tydeliggjort på et 
tidligere tidspunkt at videre-
foredling og matfiskproduksjon 
kunne foregå i to forskjellige 
fylker.

I rapporten står det følgende 
om dette:

«Klageinstansens behand-
ling av ett av klagemomentene; 
nemlig hvorvidt viderefored-
ling i andre deler av landet enn 
i eget fylke skulle vektlegges 
eller ei. Det er evalueringsgrup-
pens oppfatning at dette burde 
klageinstansen ha avklart på et 
tidligere tidspunkt.»

«Kystdistrikt»
Fiskeridirektoratets regionkon-
tor ga i juni 2009 de prioriterte 
konsesjonssøkerne tilsagn om 
konsesjoner med forbehold at 
de kunne bli trukket tilbake i 
en eventuell klagerunde.

10. august 2009 kom FKD 
med en presisering i et brev 
om at «kystdistrikt» i merkna-
dene til konsesjonskriteriene 
skulle legges til grunn for saks-
behandlingen. «Kystdistrikt» er 
per definisjon kommuner som 
er omfattet av ordningen dif-
ferensiert arbeidsgiveravgift.

I slike kommuner kunne 
altså videreforedlingen skje, 
også i nabofylket.

Burde ha informert
Det var Fiskeridirektoratet i 
Bergen som fikk dette brevet. 
Direktoratet i Bergen infor-
merte ikke regionkontorene 
om FKDs presisering. Dette 

Fakta: EvaluErEr sEg 
Fiskeridirektøren satte i QQ

november i fjor ned en gruppe 
som skulle evaluere direktoratets 
gjennomføring av tildelingsrun-
den 2009.

Gruppen skulle se på om den QQ

samlede saksbehandlingstiden 
ble unødig lang.

Gruppen skulle også vurdere QQ

om Fiskeridirektoratets saksbe-
handling ble utført med tilstrek-
kelig kvalitet.

Til slutt skulle evalureings-QQ

gruppen komme med anbefalin-
ger om forbedringspunkter.

En evalueringsgruppe 
i Fiskeridirektoratet 
mener at 18 måneders 
saksbehandlingstid på 
konsesjonsrunden 2009 
er lang tid, men at arbei-
det hadde «tilstrekkelig 
fremdrift».

zBYRÅKRATI

Liv 
Holmefjord

Det er mitt ansvar  ”at det har tatt lang tid
Fiskeridirektør Liv Holmefjord
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Chile: Sebastien Roussel, medeier og administrerende direktør i Frankrikes 
største laksehandler, Direct Ocean, tror økt produksjon av laks i Chile vil føre 
til mer laks i markedet og dermed økte priser, skriver Intrafish.

Befaring: Miljøvernminister Erik Solheim varsler befaring i Froan før en 
avgjørelse om videre oppdrettstillatelser. Departementet har søknad om per-
manent drift for eksisterende oppdrettsvirksomhet i området til behandling.

villaks: Jo flere oppdretts-
laks som rømmer, desto større 
sjanse for laks på kroken i 
elvene. Men laksefiskerne vil 
ha vill laks, framfor mer laks i 
fryseboksen, skriver forskning.
no. Norge tjener milliarder på 
oppdrett av laks. På den andre 
siden har vi ingen tall på mil-
jøfølgene av oppdrettet. Nå vil 
forskere ved Norges Tekniske 

Universitet NTNU i Trondheim 
tallfeste den økonomiske 
verdien vill laks egentlig har. 
Det viser seg også at jo mer 
oppdrettslaks i elva, desto 
mindre vil laksefiskerne betale 
for opplevelsen. Følelsen av 
uberørt natur blir også ødelagt 
når slik laks dukker opp. Der-
med betyr mer rømt laks lavere 
inntekter for elveeierne.

Villverdien teller mest i laksefisket

Havdyrkerne SA i Florø og 
Salmon Group AS i Bergen blir 
ett selskap. I fjor startet eierne 
samtaler om sammenslåing av 
selskapene. – Bakgrunnen er i 
hovedsak den omstrukturering 
næringa er gjenstand for, og de 
utfordringer næringa står over-
for i forhold til soneinndelinger 
og lusebekjempelse, heter det i 
en pressemelding.

På grunn av selskapenes 
ulike organisasjonsformer er en 
fusjon vanskelig. En ble derfor 
enige om at HAVdyrkerne skulle 
legges ned, og at medlemmene 
deretter gikk inn som aksjonæ-
rer i Salmon Group. Årsmøtet 
i HAVdyrkerne besluttet på 
lørdag (19. mars) å legge ned 
selskapet. Salmon Group får 
ny logo som reflekter at det er 
to likeverdige parter som skal 

jobbe videre sammen. Hoved-
kontoret vil ligge i Bergen, men 
det vil fortsatt være kontorer i 
Florø.

Nils Inge Hitland vil være 
leder av Salmon Group. Solveig 
Willis skal lede Florø-kontoret, 
mens nåværende leder i 
HAVdyrkerne, Odd H. Johan-
nessen, går over i ny stilling fra 
1.april, etter 16 år som leder av 
gruppen. 

Håkon Tombre og Erik Osland 
fra HAVdyrkerne går inn i styret 
i Salmon Group. Det nye sam-
menslåtte selskapet skriver 
i pressemeldingen: «Salmon 
Group vil bygge videre på de 
beste kvalitetene fra begge or-
ganisasjonene. Det vil fortsatt 
være sterk fokus på tradisjo-
nelle arbeidsoppgaver som lave 
kostnader, effektiv produksjon. 

Går sammen til ett selskap

fiskefôr: Det er neppe mulig 
å ta ut mer industrifisk enn i 
dag. Samtidig øker oppdrett 
verden over, og dermed beho-
vet for fiskefôr. I 2003 prøvde 
forskerne å finne ut hvorfor 
råvarer fra planter ga tarmska-
der på oppdrettsfisken. I 2011 
har de lykkes langt på vei, og 
nå kan laksen trygt fôres med 
halvparten planteolje. Forsker-

ne regner med at andelen plan-
teolje kan økes til 70 prosent 
eller mer, skriver forskning.
no. Løsningen på å få laksen til 
å spise planteføde er å blande 
flere ulike planter. I tillegg gjør 
nye metoder med varmebe-
handling og tilsetningsstoffer 
at laksen kan ta opp proteinet 
i erter og soyabønner like godt 
som fiskeprotein.

Laksen blir snart planteeter

sjefer: Marine Harvest 
skal styrke kommunikasjons-
avdelingen. Konsernet har lyst 
ut tre nye sjefsstillinger. De skal 
rapportere til kommunikasjons-
direktør Jørgen Christiansen. 
– Vi fokuserer ikke på presse 
eller PR, men skal ha et team 
med rådgivere som kan bidra til 
at hele organisasjonen kommu-
niserer bedre, sier Christiansen 
til IntraFish, som søker tre 
«analytiske og forretningsorien-
terte rådgivere».

Kommunkasjon
luseproblem: Det vil bli 
stilt sertifiseringskrav for 
fiskemerder, opplyste politiske 
rådgiver i FKD, Fride Solbakken, 
på Maritimt Samlingsforum i 
Ålesund nylig. Solbakken sier 
myndighetene vil fokusere på 
straff og forebygging for å få 
kontroll på oppdrettsnæringens 
problemer. – Bærekraftig opp-
drett vurderes opp mot røm-
ming, forurensning, sykdom, 
arealbruk og fôrresurser, sier 
Solbakken.

Sertifikatkrav

dyrt: Færøyisk egende-
finerte makrellkvote på 
150.000 tonn kan koste 
laksenæringen dyrt. EU 
vurderer straffetiltak som 
kan ramme færøysk lakseek-
sport, skriver Intrafish.

vegetabilsk: Fôr fra 
planter er ikke nødvendig-
vis mer bærekraftig, ifølge 
Havforskningsinstituttet,  
melder Intrafish. Grunnen er 
at vegetabilske råvarer i fôr 
vil føre til mer utslipp.

Sakbehandlingen var akseptabel
mener evalueringsgruppen var 
en feil avgjørelse.

I rapporten til evaluerings-
gruppen står det følgende om 
dette:

«Selv om dette brevet kom 
etter at alle tilsagn var gitt, 
mener evalueringsgruppen at 
regionen burde hatt denne in-
formasjonen da det hadde gitt 
dem en mulighet til å omgjøre 
egne vedtak.»

«Samtidighet»
Fiskeridirektoratet hadde som 
prinsipp å fatte vedtak i alle 
konsesjonssakene samtidig. 
Dette mener evalueringsgrup-
pen var greit. I rapporen står 
det følgende om samtidighets-
prinsippet:

«Klageinstansen beslutning 
om å fatte vedtak i alle saker 
samtidig. Evalueringsgruppen 
mener det er grunn til å holde 
fast ved prinsippet om samti-
dighet. Vi finner det sannsyn-
lig at saksbehandlingstiden, på 
grunn av blant annet partenes 
mulige rettslige skritt, ville blitt 
forlenget dersom en hadde fat-
tet vedtak i klagesakene fort-
løpende.»

Interne folk
Evalueringsgruppen har be-

stått av tre medlemmer. Leder 
for gruppen var regiondirektør 
for Fiskeridirektoratets re-
gion sør, Erik Ludvigsen. De 
er andre var seksjonssjef Lise 
Kvinnsland og seniorrådgiver 
Anne Karin Natås.

Lise Kvinnsland hadde en 
sentral rolle i klagebehandlin-
gen. – Poenget med denne eva-
luringen var ikke å «granske» 
Fiskeridirektoratets saksbe-
handling. For å gjøre det måtte 

vi ha hatt en ekstern evaluering. 
Vi ønsket å få ny kunnskap fra 
erfaringene med 2009-runden. 
Derfor besto gruppen av en per-
son som ikke hadde hatt noe å 
gjøre med tildeling, en som var 
aktivt med i saksbehandlingen 
og en som hadde erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunden, sier 
Holmefjord.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Dette er saken
Det ble utlyst 65 lakse- og ør-
retkonsesjoner i forbindelse med 
konsesjonsrunden 2009.

Konsesjonene ble tildelt mot et 
vederlag til staten

Det kom inn 286 søknader. 22 
av disse ble avvist.

Fylkeskommunene fikk lov 
til å komme med råd om hvilke 
selskaper de ville prioritere. 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
fortok tildelingen.

Fiskeri- og kystdepartementet 
hadde to tildelingskriterier:  Om 
søker er en mindre aktør og om 
søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding med sikte på økono-
misk integrasjon i kystdistriktene 
i Norge.

Tildelingskriteriene ble av flere 
oppfattet som uklare og de førte 
til mye støy og klager fra opp-
drettere som ikke ble prioritert.

Fristen om søke var 30. april 
i 2009. Det siste vedtaket i kla-
gesaken ble gjort 17. november 
i fjor. Klagerunden førte til mye 
politisk støy som endte med at 
det ble tildelt to ekstrakonsesjo-
ner i Nordland og to i Hordaland.

Konsesjonsrunden 2009 
er ennå ikke over. Neste uke 
starter rettssaken mellom Norsk 
Havbruksenter og staten i Oslo 
Tingrett.

Norsk Havbrukssenter mener 
at selskapet «mistet» en konse-
sjon i klagebehandlingen.

LANG TID: Et evaluerings-
utvalg i Fiskeridirektoratet 
mener at en saksbehand-
lingstid på 18 måneder for 
konsesjonsrunden 2009 er 
lang tid, men at det har vært 
tilstrekkelig framdrift.

Anbefalinger
Dette er evalueringsgrup-
pens anbefalinger etter å ha 
evaluert Fiskeridirektoratets 
gjennomføring av konsesjons-
runden 2009:
n Det bør lages en tidsplan 
for klagebehandlingen med 
relevante delmål. Tidsplanen 
må forankres i direktoratets 
ledelse og departementet bør 
holdes orientert. 
n Dette vil være til hjelp for 
prioritering av arbeidsopp-
gaver i avdelingen og for 
oppfølging av delmål. Avvik 
eller nye oppgaver som kan 
føre til avvik fra tidsplanen, 
rapporteres til ledelsen som 
tar stilling til nødvendig 
omprioritering
n Direktoratets medarbeide-
re på klagesakene bør ha tett 
kontakt med medarbeiderne 
som forberedte arbeidet. Også 
medarbeidere med erfaring 
fra tidligere tildelingsrunder, 
bør trekkes tettere inn i 
klagesaksbehandlingen.
n Det bør etableres rutiner i 
postmottaket som dokumen-
terer tidspunktet for utsen-
ding og mottak av post.

n Eventuell klagesaksbe-
handlings innvirkning på 
øvrige tilsagn/avslag bør 
fremgå tydelig av tilsagnene.
n Samtidighet har vært et 
tema i forbindelse med blant 
annet utsendelse av tilsagn, 
forhåndsvarsel om omgjøring 
og klagebehandling. Eva-
lueringsgruppen anbefaler 
samtidighet.
n Regelverkets brukervenn-
lighet har evalueringsgrup-
pen mottatt en del syn på. 
Oppsummert anbefaler vi at 
antall rettskilder holdes på et 
lavest mulig nivå.
n Dersom hensynet til 
hurtig tildeling skal være mer 
fremtredende i fremtiden, er 
2009-runden ikke en modell 
som er særlig godt egnet. 
”Skjønnhetskonkurranse”-
delen av denne runden har 
vært krevende for forvalt-
ningen; alle søknader/klager 
måles mot alle søknadene i 
de respektive fylkene. Det må 
også nevnes at forvaltnings-
loven gir partene rettigheter 
som er tidkrevende.
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Savner oppdretternes syn

På mandag starter rettsaken 
mellom oppdrettsselskapet 
Norsk Havbrukssenter og 
staten. Det er satt av to dager 
til saken i Oslo Tingrett. 
Norsk Havbrukssenter mener 
at Fiskeridirektoratet tok fra 
selskapet muligheten til å få 
en konsesjon i tildelingsrun-
den 2009 i forbindelse med 
direktoratets klagebehand-
ling.

Daglig leder I Norsk 
Havbrukssenter, Arnfinn 
Torgnes, mener at det vil gå 
mye tid til å sette dommerne 
inn problematikken rundt 
lakseoppdrett.

Norsk Havbrukssenter i retten
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POLITIKK: Frp fikk kjørt Ap i 
Stortinget i går. Men fiskeri-
ministeren kommer kanskje 
nådeløst tilbake? 

IntraFish meldte på mandag 
at Fremskrittspartiet (Frp) 
lurer på hva fiskeriminister 
Lisbeth Berg-Hansen konkret 
vil gjøre for de mindre oppdret-
terne. I Stortingets spørretime 
i går stilte FrPs fiskeripolitiske 

talsmann Harald T. Nesvik 
følgende spørsmål: «Ifølge 
oppslag i Sunnmørsposten av 
15. mars selger nå eierne av 
Bringsvor Laks selskapet sitt 
til SalMar og begrunner dette 
med at de som småoppdrettere 
ikke lenger makter å følge opp 
alle de pålegg og byråkratiske 
innretninger som en stadig blir 
utsatt for.

1-0 til Frp om laks

syKdOm: – Oppdretterne vil 
spare rundt en halv million 
kroner per lusebehandling med 
min metode, hevder Baard 
Johannessen.Toksikologen 
har funnet opp en metode mot 
resistent lus, med halvert medi-
sinbruk. To eksisterende medi-
kamenter brukes i en bestemt 
kombinasjon, ikke i en blanding.
For knappe to uker siden inn-
vilget Det norske patentstyret 
ham patent på metoden.Man-
nen og metoden er omstridt. 
For eksempel er bransjeorgani-
sasjonen FHL lite entusiastisk 
for Patentstyrets avgjørelse. 
Men oppfinneren påstår at ikke 

bare er metoden hans best, 
den er også suverent billigst. – 
Hvis lusa er multiresistent, fins 
det - foruten leppefisk - bare to 
metoder: Hydrogenperoksid og 
min kombinasjonsmetode, sier 
Johannessen til IntraFish. Og 
han har regnet på det. Han tar 
utgangspunkt i en 160-metring 
der det står 700 tonn laks.

Hydrogenperoksid koster 
rundt 40 øre per kilo laks. Det 
blir 280.000 kr. per behand-
ling. I tillegg kommer leie av 
brønnbåt og mannskap. Det blir 
ytterligere 40 til 60 øre per kilo. 
laks, avhengig av brønnbåtkva-
litet. 

Kan spare en halv mill. på lusebehandling

sjømaT: I EFF tar vi det for gitt 
at sjømatnæringens aktører 
så vel i Norge som i Europa vil 
føle seg relativt ukomfortable 
så vel på Nord- som Sydpolen, 
i Himalaya, på den nordlige 
Patagoniabreen, Frans Josef 
land og, ikke minst, i en 31 fots 
trimaran gjennom Nordøst- og 
Nordvestpassasjen. 

Så, for å gjøre det litt mer 
bekvemt for dere har vi hentet 
Børge Ousland til vår årlige 
Master Conference i Brussels 
om ettermiddagen den 2. mai, 
for å begeistre og trollbinde 
dere, og dessuten motivere og 
stimulere til stadig å sette seg 
ambisiøse mål og stå løpet helt 
ut.

Børge Ousland til Brussels

fOrsKnIng: Ørreten i mange 
av innsjøene våre trenger 
fortsatt hjelp for å overleve 
sur nedbør. Uten kalking kan 
nesten ett av fem vann ha for 
dårlig kvalitet til å opprettholde 
en sunn ørretbestand om 40 år. 

Utslippene av svovel og nitro-
gen i Europa har avtatt. Det har 
ført til mindre sur nedbør, og at 
vannkvaliteten i Norge er blitt 
mye bedre de siste tiårene. Men 
etter år 2000 har reduksjonene 
flatet ut. Fortsatt trenger fisk 
og andre arter som lever i fersk-

Kalk gir pustehjelp
EKsPOrT: På et møte i neste 
uke skal norske aktører fortelle 
om hva norsk kompetanse kan 
bidra med for å utvikle akva-
kultur i Vietnam. På kort tid er 
Mekong-deltaet blitt sentrum 
for fiskeoppdrett i en størrel-
sesorden som nå ligger langt 
over den norske. 

Vietnam er blitt en ledende 
eksportør av oppdrettsfisk til 
nær sagt hele verdensmarke-
det. Spørsmål som blir stilt på 
møtet, er: Hvordan har dette 
vært mulig? 

Boom eller bust?

BÅT: Sølvtrans har inngått 
en ny avtale med Cooke 
Aquaculture for brønnbåten 
«Ronja Carrier». Avtalen 
omfattes fra 1. april 2011 til 
1. november. Avtalt tidsbe-
fraktningsrate er 1,9 millio-
ner kroner per måned. 

mEdIa: Verdens største 
lakseprodusent skal styrke 
kommunikasjons-avdelingen. 
Konsernet har lyst ut tre nye 
jobber. De skal rapportere 
til kommunikasjonsdirektør 
Jørgen Christiansen.

– Enkle 
ting for oss 
som forskjel-
len mellom 
slakting og 
viderefored-
ling kan en 
ikke vente at 
dommerne 
har kunnskap 
om, sier Torgnes

Oppdrettsselskapet fra Sør-
Helgeand leverte i september 
i fjor inn stevningen til Oslo 
Tingrett der målet til selska-
pet er å få tildelt konsesjonen 
selskapet mener å ha rettmes-
sig krav på. Norsk Havbruks-

senter ble ikke prioritert av 
Fiskeridirektoratets regi-
onkontor sommeren 2009. 
Selskapet klaget til Fiskeridi-
rektoratet i Bergen.  I fjor vår 
fikk selskapet beskjed om at 
søknaden ville bli behandlet 
på nytt. Men etter tre uker 
bestemte direktoratet at det 
ikke var aktuelt med en ny 
vurdering av søknaden. Det er 
to punkter Norsk Havbruks-
senter går til sak på. For det 
første at Fiskeridirektoratet 
gjorde en saksbehandlingsfeil 
da direktoratet valgte ikke å 
behandle søknaden på nytt. 
Det andre punktet er at Norsk 

Havbrukssenter mener at 
selskapet hadde like gode 
grunner for å bli prioritert 
som to andre selskaper i 
Nordland som ble prioritert, 
Bindalslaks og Kobbvåglaks.

Det er Fiskeridirektoratet 
som ivaretar statens rolle i 
Oslo Tingrett neste uke. Fra 
Norsk Havbrukssenter vil 
foruten daglig leder Arnfinn 
Torgnes, også hans profilerte 
bror og nestleder i styret, 
Paul Birger Torgnes være 
tilstede. Det samme vil også 
tidligere fiskeriminister og 
styreleder i Norsk Havbruks-
senter, Bjarne Mørk Eidem.

EKSTRAKONSESJON: Fra 
anlegget til Gildeskål Fors-
kningsstasjon. Selskapet var 
et av fire selskaper som til 
slutt ble tildelt ekstrakonse-
sjon i fjor høst. 
FOTO: GEIR NILSEN

Fakta: 38 klager
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontor tildelte de 65 lakse- og ør-
retkonsesjonene i 2009-runden 
etter at fylkeskommunene hadde 
uttalt seg.

Fiskeridirektoratet i Bergen QQ

var klageinstans. Det kom inn 
264 kvalifiserte søknader. 38 
selskaper klaget for at de ikke ble 
prioritert.

For en uke siden sende Fis-QQ

keridirektoratet en rapport om 
tildelingsrunden til FKD.

En evalueringsgruppe i direk-QQ

toratet har sett på direktoratets 
håndtering av tildelingsrunden 
2009.

tigste punktet i evaluering er 
det gruppen skriver om prinsip-
pet om en «skjønnhetskonkur-
ranse» i tildelingen har vært 
krevende for Fiskeridirekto-
ratet.

Gikk for tregt
Punktet er satt opp som et av 
evaluringsgruppens anbefa-
lingspunkter og i rapporten 
står det følgende:

«Dersom hensynet til hur-
tig tildeling skal være mer 
fremtredende i fremtiden, er 

2009-runden ikke en modell 
som er særlig godt egnet. 
«Skjønnhetskonkurranse»-
delen av denne runden har vært 
krevende for forvaltningen; alle 

søknader/klager måles mot alle 
søknadene i de respektive fyl-
kene. Det må også nevnes at 
forvaltningsloven gir partene 
rettigheter som er tidkreven-
de.» – «Skjønnhetsmodellen» 
skaper uforutsigbarhet. Den er 
heller ikke egnet hvis en vil ha 
tempo i saksbehandlingen. Vi 
ønsker ikke at denne modellen 
skal brukes igjen i nye tilde-
lingsrunder, sier Davidsen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Savner oppdretternes syn

Arnfinn 
Torgnes

Norsk Havbrukssenter i retten

Jeg mener at mye  ”av rotet skyldes FKDs 
uklare tildelingskrite-
rier
Kjell Lorentsen, styreleder i Gilde-
skål Forskningsstasjon

Tillverkare yrkesbåtar – 40 fot säljes 

Mer info www.exitpartner.se eller kontakta 
Kent R Olsson 
+46313502520

HAVBRUK 15FISKERIBLADETFISKAREN  fredag 25. mars 2011



 Side 96
Skuprapport 2011

Skarpt lys på konfidensiell avtale

Gunnar Grytås
Tromsø

S p ø r s m å l e t 
om hvorfor 
dette ble gjort 
står sentralt 
i striden om 
hvorfor Norsk 
Havbrukssen-
ter; Nordlands 
minste opp-
dretter, ikke 
fikk laksekonsesjon ved tilde-
linga i 2009 og heller ikke ved ei 
ekstratildeling året etter. Derfor 
er Brønnøysund-selskapet med 
tidligere fiskeriminister Bjarne 
Mørk Eidem som styreleder og 

Paul Birger Torgnes som nest-
leder fortsatt Nordlands minste 
oppdretter, og det liker begge 
to svært dårlig.

Foredling som nåløye
Nåløyet i kampen om de 15 le-
dige konsesjonene i Nordland 
var søkernes planer, evne og 
vilje til å foredle laksen: sjøl 
eller i samarbeid med andre. 

Målet i skjønnhetskonkur-
ransen var sysselsetting, ring-
virkninger og lokal verdiska-
ping. 

Denne kampen gikk NHS 
tapende ut av, og derfor har 
de saksøkt Staten ved Fiske-
ridirektoratet med krav om at 
avslaget er ugyldig.

Seg sjøl å takke
Men advokat Marius Ember-
land som representerer Regje-
ringsadvokaten mener NHS har 
seg sjøl og takke fordi de ikke 
har dokumentert godt nok at de 
var i stand til å oppfylle kravene 
om foredling. Han har pekt på 
plikten til å gi opplysninger 
og legge fram dokumenter, 
og hevdet at søknaden av 29. 
april 2009 hadde lite relevant 
informasjon om bearbeiding 
av laks.

– Dette er ikke særlig godt 
dokumentert slik det kreves 

for å kunne få konsesjon, sa 
Emberland.

Norsk Havbrukssenter har 
en avtale med lakseselskapet 
Sinkaberg-Hansen i nabofylket 
Nord-Trøndelag om samdrift for 
400 tonn MTB av konsesjonen 
på 500 tonn. Det skjer på dat-
terselskapet Bindalslaks sine 
lokaliteter i Nordland, men lak-
sen slaktes og foredles sammen 
med «bindalslaksen» på anleg-
get til Sinkaberg-Hansen i Rør-
vik. Sinkaberg-Hansen regnes 
som Norges beste på foreding 
av laks, og i sin forklaring un-
derstreker Paul Birger Torgnes 
at laksen fra NHS har oppnådd 
og vil oppnå samme grad av 
foredling.

– Når Sinkaberg-Hansen 
foredler 60 prosent av all laks 
de slakter, skjer akkurat det 
samme med vår fisk. Vi får 
også betalt i samsvar med de 
snittprisene som Sinkaberg-
Hansen får for ulike produk-
ter, forklarte Torgnes i retten. 
Han understreket at avtalen 
med Sinkaberg-Hansen var 
svært viktig, godt innarbeidd 
og skulle videreføres også i en 
situasjon der NHS kunne bidra 
med mer fisk.

– Dønn ærlig
– Vi var fullt klar over at det var 

mange søkere, og at noen ville 
få avslag, men trodde ikke at 
det skulle bli oss. Som fylkets 
minste oppdretter, og med et 
godt innarbeidd samarbeid om 
filetproduksjon, var vi nokså si-
kre på det motsatte, sa Torgnes 
i sin forklaring.

Han ble konfrontert av Em-
berland med at i søknaden var 
det lite av relevant informasjon 
om bearbeiding, og Emberland 
ville vite hvorfor ikke avtalen 
med Sinkaberg-Hansen, der 
alt ble beskrevet, ikke ble lagt 
ved søknaden som bare hadde 
en bekreftelse på avtalens ek-
sistens.

– Det kan jeg godt svare 
dønn ærlig på. Vi ville at avta-
len skulle være konfidensiell, 
og det var også i Sinkaberg-
Hansens interesse. Jeg hadde 
inntrykk av at de fryktet en 

viss «smitte-effekt» fra andre 
som kunne være interessert i 
våre vilkår. Det spilte vel også 
en viss rolle at vi var konkur-
renter i kampen om de samme 
konsesjonene, sa Torgnes som 
understreket at Fiskeridirekto-
ratet i Nordland var godt kjent 
med innholdet i avtalen.

20 kontakter i året
– I løpet av et driftsår har vi 
vel 20 «kontaktpunkt» med 
regionkontoret i Nordland om 
ulike sider av drifta. Her står 
samdriftsopplegget med Bin-
dalslaks/Sinkaberg-Hansen 
sentralt. Myndighetene vet 
svært godt hvordan vi foredler, 
og i søknaden vår la vi mest vekt 
på hvordan vi ønsker å utvikle 
andre sider ved drifta vår: lak-
seoppdrett som utgangspunkt 
for opplevelser, reiseliv og lokal 
matproduksjon, sa Torgnes.

Partneren og rivalen Bin-
dalslaks fikk sin konsesjon i 
ankerunden sammen Kobbvåg-
laks. Nærheten til Bindalslaks 
var årsaka til at Lisbeth Berg-
Hansen erklærte seg inhabil i 
saka. Hun har også bindinger 
til NHS der Sinkaberg-Hansen 
eier en mindre aksjepost.

gunnar.grytas@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

Norsk Havbrukssenter 
og Sinkaberg-Hansen 
har en avtale om sam-
drift, produksjon og 
oppgjør for laks. Av frykt 
for «smitteeffekt» ble 
den konfidensielle avta-
len holdt unna søknaden 
om konsesjon.

z rettssak

Skal man holde  ”skjønnhetskonkur-
ranse, må man vite hva 
man gjør. Det har ikke 
skjedd i denne saka
Morten Kokkim, advokat på vegne 
av Paul Birger Torgnes og Norsk 
Havbrukssenter.

Paul Birger 
Torgnes
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lus: I Flekkefjord søkes det om 
tillatelse til landbasert produk-
sjon av rognkjeks i håp om at 
den kan bli en effektiv luses-
piser. Tidligere erfaringer kan 
tyde på det. Norsk Oppdretts-
service søker om tillatelse til 
midlertidig landbasert produk-
sjon av rognkjeks på Abelsnes 
i Flekkefjord. Akvakulturnærin-
gen i Flekkefjord har gode erfa-
ringer med bruk av leppefisk i 
kampen mot lakselus, som har 
gitt gode resultater i form av 
lite behov for medikamentell 
avlusning. Likevel viser det seg 

å være vanskelig og holde de 
store nøtene rene for lus med 
kun bruk av leppefisk, derfor 
ønsker Norsk Oppdrettsservice  
å starte oppdrett av rognkjeks 
som et alternativ til eller som 
en kombinasjon til annen tradi-
sjonell biologisk avlusning. 

I søknaden står det at er 
dokumentert at rognkjeks 
spiserlus. Det kan derfor synes 
naturlig at den vil vandre mer 
fritt i merden sammen med 
laksen og dermed være mer til-
gjengelig for laks som vil rense 
seg for lus. 

Håper rognkjeks kan brukes til avlusing

fusjoN: HAVdyrkerne SA i 
Florø og Salmon Group AS i 
Bergen blir ett selskap. I fjor 
startet eierne samtaler om 
sammenslåing av selskapene. 
– Bakgrunnen er i hovedsak 
den omstrukturering næringa 
er gjenstand for, og de utfor-
dringer næringa står overfor i 
forhold til soneinndelinger og 
lusebekjempelse, heter det i en 
pressemelding.På grunn av sel-
skapenes ulike organisasjons-
former er en fusjon vanskelig. 
En ble derfor enige om at HAV-
dyrkerne skulle legges ned, og 
at medlemmene deretter gikk 
inn som aksjonærer i Salmon 
Group.Årsmøtet i HAVdyrkerne 
besluttet 19. mars)å legge ned 
selskapet. Salmon Group får 
ny logo som reflekter at det er 
to likeverdige parter som skal 

jobbe videre sammen. Hoved-
kontoret vil ligge i Bergen, men 
det vil fortsatt være kontorer i 
Florø.Nils Inge Hitland vil være 
leder av Salmon Group. Solveig 
Willis skal lede Florø-kontoret, 
mens nåværende leder i 
HAVdyrkerne, Odd H. Johan-
nessen, går over i ny stilling fra 
1.april, etter 16 år som leder 
av gruppen. Håkon Tombre og 
Erik Osland fra HAVdyrkerne 
går inn i styret i Salmon Group. 
Det nye sammenslåtte selska-
pet skriver i pressemeldingen: 
Salmon Group vil bygge videre 
på de beste kvalitetene fra 
begge organisasjonene. Det vil 
fortsatt være sterk fokus på 
tradisjonelle arbeidsoppgaver 
som lave kostnader, effektiv 
produksjon, HMS og internkon-
troll, melder IntraFish. 

HAVdyrkerne og Salmon Group sammen

rømmiNg: Sør-Trøndelag 
politidistrikt har som mål å ha 
klar en innstilling til statsadvo-
katen før påske etter Salmar-
rømmingen i februar.

Det opplyser politiadvokat 
Nils Kristian Grønvik ved 
Sør-Trøndelag politidistrikt til 
IntraFish. I midten av februar 
rømte 175.000 laks fra anleg-
get til Salmar. Saken har vakt 

stor oppsikt. Ledelsen ba om 
unnskyldning for rømmingen 
da tallene for fjerde kvartal ble 
presentert. Fiskeriministeren 
har også beklaget rømmingen 
og saken har vært diskutert 
i Stortinget. Ennå skriver 
lokalmediene i Trøndelag at 
det fanges rømt oppdrettslaks 
i området. Denne kan stamme 
fra Salmar-rømmingen. 

Risikerer fengsel etter rømming

slaktiNg: NRS har ambisjo-
ner om å doble slaktet volum 
laks i 2011, og fremtidig vekst 
vil skje i nord.Fremover tror 
administrerende direktør 
John Binde at mye av veksten i 
næringen vil finne sted i Nord-
Norge. – Det har vært en kjent 
sak at Midt-Norge har vært den 
beste regionen for oppdrett. 
Dette forspranget knapper nå 
region Nord inn på, sier John 
Binde til nettstedet Stocklink 
imarkedet. 

NRS vil doble
bot: Et oppdrettsselskap i 
Nord-Norge fikk fire dager i 
romjula på å ordne pålegg fra 
Fiskeridirektoratet. 27. desem-
ber i fjor åpnet en fiskeoppdret-
ter posten etter å ha hatt jule-
ferie. Der fant oppdretteren et 
brev fra Fiskeridirektoratet der 
det ble truet med tvangsmulkt 
dersom en rekke forhold ikke 
var rettet opp innen 1. januar, 
fire dager senere. I november 
ble bedriftens IK-Akva-system 
kontrollert av direktoratet. 

Måtte rydde opp

rømmiNg: Medlemmene 
av jeger- og fiskeforbundet i 
Trøndelag er sinte på Salmar 
etter at 175.000 laks rømte 
i februar. De krever omfat-
tende tiltak mot rømming. 
Funn av det som kan være 

lEPPEfisk: Fiskeridirekto-
ratet vil snart kunngjøre de 
nye forvaltningstiltakene i 
fisket etter leppefisk. - Jeg 
tror ikke det er de helt store 
overraskelsene som vil an-
nonseres, sier Ketil Rykhus i 
FHL til kyst.no.

Tjener godt på lånte 
konsesjoner
Om Lofoten og Gildeskål må 
levere tilbake sine konsesjo-
ner vil de likevel ikke tape 
penger på det. I slike tilfeller 
har selskapene fått lov av 
direktoratet til å fore fisken 
fram til slakteferdig størrelse 
ut 2011.

– Med vanlig god drift 
kan man produsere mellom 
1000 og 1200 tonn laks på en 
konsesjon, og med dagens 
fortjeneste på laksen på rundt 
15 kroner vil de tjene mellom 
15 og 18 millioner. Sjøl om 
fortjenesten bare skulle bli 

10 millioner, så vil dette være 
god butikk fordi vi akkurat 
nå har svært gode priser. 
Men framtidig inntekter går 
de naturligvis glipp av, sa 
Paul Birger Torgnes da han 
ble spurt om de økonomiske 
konsekvensene i retten.

Konsesjonene blir i så fall 
et gratis lån av et verdipapir 
som i utgangspunktet var 
verdt åtte millioner. Penger 
som er betalt, men vil komme 
tilbake om HMS får medhold 
i påstanden om at tildelinga 
var ugyldig.

– Regjeringa drev 
saksbehandling
Saksbehandlinga foregikk i 
regjeringa. Men resultatet ble 
en helt ny konsesjonsrunde, 
og ingen fortsettelse av den 
første.
Det fastslo advokat Marius 
Emberland hos Regjeringsad-
vokaten i sin gjennomgang av 
striden om laksekonsesjonene 
i Nordland. I følge Emberland 
kan både Lofoten Sjøproduk-
ter og Gildeskål forsknings-
stasjon sove trygt. De vil 
ikke miste sine konsesjoner 
på nytt, slik de også gjorde i 
ankerunden.

Ugyldig
Men Norsk Havbrukssenter 
har i søksmålet mot Staten 
krevd at vedtakene om to nye 
konsesjoner i Nordland skal 
kjennes ugyldige. Norsk Hav-
brukssenter (NHS) gjenstod 
som den store taperen i kam-
pen. De ble forbigått både av 
Kobbvåglaks og Bindalslaks.

– Fiskeridirektoratet har 
rett og slett 
bygd på feil 
faktum i 
ankebehand-
linga. Norsk 
Havbrukssen-
ter oppfyllte 
det viktigste 
kravet om 
foredling 
på en bedre måte enn de 
to andre. Her hadde begge 

utgåtte avtaler, mens NHS 
skulle levere laks til foredling 
hos Sinkaberg-Hansen som 
før, hevdet advokat Morten 
Kokkim i Oslo tingrett.

Vakre søkere
Han stilte spørsmål ved 
hvorfor Fiskeri- og Kystdepar-
tementet omtalte dette som 
en skjønnhetskonkurranse 
samtidig som direktoratet i 
den grad overså den vakreste, 
eller i alle fall den beste 
søkeren. Men NHS ble slått 
ut allerede i starten fordi 
direktoratets kontor i Nord-
land mente det ikke kunne 
regnes med å foredle laks ved 
bedrifter utenom fylket; det 
vil si hos Sinkaberg-Hansen 
i Nordland. Sjøl om dette var 
ei uriktig vurdering, fikk 
Brønnøysund-selskapet også 
avslag på anken.

Trosset råd
Bråket startet for alvor da 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål forskningsstasjon fikk 
varsel om at de ville miste to 
nytildelte konsesjoner for at 
to klager førte til at søkerne 
fikk medhold. Setteminister 
Trond Giske trosset alle fag-
lige råd fra departementet og 
fikk medhold i regjeringa for 
å tildele flere konsesjoner som 
erstatning. Men heller ikke 
her ble NHS tatt inn i varmen.

Skarpt lys på konfidensiell avtale

NORDLAND: Norsk Havbruks-
senter er Nordlands minste 
oppdretter, noe de liker 
dårlig. To ganger har de søkt 
uten å få flere konsesjoner.
ARKIVFOTO: AGNAR BERG

Fakta: kONSESJONkaMP 
Staten ved FKD delte i 2009 ut QQ

65 nye laksekonsesjoner. Nord-
land skulle få 15 av disse. 

Norsk Havbrukssenter (NHS) QQ

i Brønnøysund: landets minste 
oppdretter, var en som fikk 
avslag. 

Det skjedde både ved ordinær QQ

tildeling og i klagerunden. Men 
det er ingen uenighet om at det 
første avslaget skjedde på feil 
grunnlag 

Etter at også klagen ble avvist, QQ

har NHS saksøkt Fiskeri-og 
Kystdepartementet med krav om 
at vedtaket dømmes ugyldig. 

Stridsspørsmålet i saka er do-QQ

kumentert evne til å foredle laks 
og hvor godt NHS har lagt dette 
fram i søknaden sammenlignet 
med andre. 

NHS mener at de ikke er QQ

dårligere enn Bindalslaks og 
Kobbvåglaks som fikk konsesjon. 
Begge fikk medhold i sine anker. 
Da røk to selskap ut: Gildeskål 
Forskningsstasjon og Lofoten 
Sjøprodukter. 

Begge fikk senere konsesjon QQ

i en ny runde året etter. NHS 
krever at også disse vedtakene 
oppheves som ugyldige.

Morten 
Kokkim

Konsesjons-
kamp var en 
«skjønnhets-
konkurranse»

Gunnar Grytås
Oslo

Fra første dag gikk det politikk i 
saka, og i Fiskeri- og kystdepar-
tementet ble embetsverket mer 
og mer skeptisk da det politiske 
bråket rundt 2009-tildelinga 
startet for alvor sommeren 
2010. Delvis var det sterk in-
tern uenighet i regjeringa. Op-
posisjonen på Stortinget stilte 
kritiske spørsmål. Og rundt 
omkring i fylkeskommunene 
fryktet man at politiske og juri-
diske omkamper skulle gi flere 
laksekonsesjoner til Hordaland 
og Nordland: de to fylkene der 
forsmådde søkere mente seg 
forbigått.

Interne notat
Dette går fram av interne notat 
som Fiskeri-og Kystdeparte-
mentet skrev sommeren og 
høsten 2010, og som ble lagt 
fram i rettsaka mellom Norsk 
Havbrukssenter  (NHS) i 
Brønnøysund og Staten v. Fis-
keridirektoratet. NHS fikk ikke 
konsesjon, og har gått til sak for 
å få avslaget kjent ugyldig.

For første gang avsløres spil-
let i kulissene. 

Skjønnhetskonkurranse 
Den politiske dramaturgien, 
slik saka utviklet seg, bekymret 
embetsverket i departementet 
– og det alvorlig.

– Tillatelsene  i  2009-runden 
ble tildelt mot et fast vederlag et-
ter en skjønnhetskonkurranse 
med kriterier for prioritering. 
Under regjeringas behand-
ling av saka høsten 2008 ble 
det drøftet hvorvidt tildelinga 
burde skje etter en lukket bu-
drunde med pre-kvalifisering 
eller en skjønnhetskonkurran-
se. Både i Ap og SV ønsket man 
en skjønnhetskonkurranse, 
selv om fiskeriminister Helga 
Pedersen var 
åpen for beg-
ge alternativ. 
Bare SV gikk 
inn for lukket 
budrunde med 
pre-kvalifise-
ring. Mottaker 
av notatet, som 
ble skrevet 
8.juni 2010, var setteminister 
Trond Giske. 

Utålmodig Giske
Få dager før hadde han fått et 
annet notat der departementet 
frarådet Giske å tildele en bun-
ke nye konsesjoner til selskap 
som eventuelt kom til å miste 
sine som resultat av ankebe-
handlinga for de 65 første.
Men Giske slo seg ikke til ro 
med dette. Han bad om ei «dy-
pere vurdering» og ville ha 
vurdert om flere konsesjoner 
nå kunne tas fra nye runder 
som måtte komme i framtida. 
Han bad også om ei nærmere 

vurdering av statens erstat-
ningsansvar.

En så klar politisk marsjord-
re kunne ikke neglisjeres. Men 
mulighetene av å tildele ekstra 
konsesjoner krydres med fag-
lige advarsler. Embetsverket i 
avdeling for havbruk, sjømat og 
marked viser blant annet til at 
tildeling av flere konsesjoner 
må behandles i regjeringa. Og 
basert på tidligere erfaring 
antar Fiskeri- og Kystdepar-
tementet at miljøvernminister 
Erik Solheim vil være kritisk 
til enda flere konsesjoner: 
Miljøfaglig uforsvarlig og en 
omkamp der SV vil tape enda 
politisk anseelse enn de gjorde 
i 2009.

Schjøtt’en som los
Fagdeparte-
mentet viser 
også at forde-
linga av de 65 
konsesjonene 
i 2009 – fylke 
for fylke – var 
resultat av et 
n æ r i n g s - o g 
distriktspoli-
tisk kompro-
miss som ble loset i havn av 
samordningsminister Karl 
Eirik Schjøtt-Pedersen med 
statsråder og statssekretærer 
fra alle de tre partiene.

gunnar.grytas@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

KOMPROMISS: Fordelinga av de 65 laksekonsesjonene i 2009 
– fylke for fylke – var resultat av et nærings-og distriktspoli-
tisk kompromiss som ble loset i havn av samordningsminister 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. ILL.FOTO: DAGENS NÆRINGSLIV
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avslag.

Det skjedde både ved ordinær QQ

tildeling og i klagerunden. Men 
det er ingen uenighet om at det 
første avslaget skjedde på feil 
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Etter at også klagen ble avvist, QQ

har NHS saksøkt Fiskeri-og 
Kystdepartementet med krav om 
at vedtaket dømmes ugyldig.
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kumentert evne til å foredle laks 
og hvor godt NHS har lagt dette 
fram i søknaden sammenlignet 
med andre.

NHS mener at de ikke er QQ

dårligere enn Bindalslaks og 
Kobbvåglaks som fikk konsesjon. 
Begge fikk medhold i sine anker. 
Da røk to selskap ut: Gildeskål 
Forskningsstasjon og Lofoten 
Sjøprodukter.

Begge fikk senere konsesjon QQ

i en ny runde året etter. NHS 
krever at også disse vedtakene 
oppheves som ugyldige.

Fiskeriminister Lisbeth Berg QQ

Hansen er som aksjonær i 
Bindalslaks inhabil i saka. Derfor 
er det Fiskeridirektoratet som er 
saksøkt på vegne av staten.

SV ville ha en lukket 
budrunde og mest mulig 
penger i statskassa. 
Men Ap og Sp ville ha en 
skjønnhetskonkurranse 
da 65 nye laksekonse-
sjoner skulle tildeles i 
2009.

z konsesjoner

Karl Eirik 
Schjøtt-
Pedersen

Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at 
lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin 
maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-
ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så 
prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et nei
Fylkesråd 
for næring i 
Nordland er 
en av dem 
som har 
kjempet for at 
det skulle gis 
erstatnings-
konsesjoner 
til selskapene 
som mistet sine konsesjoner i 
klagebehandlingen.

For tre uker siden skrev 
fylkesråd for næring i Troms, 
Knut Werner Hansen, brev til 
Stortingets næringskomité 
om at hvis Nordland fikk «er-
statningskonsesjoner», måtte 
de andre fylkene også få.

– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker 
det dit hen at Werner Han-
sen ikke hadde satt seg inn 
i saken. Brevet gjorde at jeg 
begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-
sesjoner. Nå er jeg glad for 
Giskes avgjørelse. I denne 
saken er det fornuften som 
har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner 
Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar Berg
Bodø

– Troen på om 
vi skulle få en 
konsesjon i 
erstatning for 
den vi mistet 
har gått i bøl-
gedaler. Nå er 
vi bare lykke-
lige for at det 
til slutt gikk 
bra, sier Mosseng. På fredag 
ble det kjent at settestatsråd for 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen i konsjonssaken, 
næringsminister Trond Giske, 
«gir» én laksekonsesjon hver 
til de fire selskapene Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon i Nordland 
og Hennco og Telavåg Fiske-
oppdrett i Hordaland.

Alle de fire mistet konsesjo-
nene de ble tildelt i konsesjons-
runden 2009 i den påfølgende 
klagerunden, vel ett år etter at 
de ble tildelt konsesjonene.

Alle som ble tildelt konsesjo-
ner i 2009, fikk konsesjonen 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlingen. 
Den lange saksbehandlingsti-
den fra konsesjonstildelingen 
til avgjørelsen i klagebehandlin-
gen er et viktig moment i Giskes 
vurdering om å gi selskapene 
«erstatningskonsesjoner».

Begynte å investere
– Vi ventet i tre måneder etter at 
vi fikk tildelt konsesjonen. Men 
da følte vi at vi ikke kunne vente 
lenger og begynte å investere 
med tanke på at vi skulle få 
beholde konsesjonen. Det var 
derfor tøft da vi i vår fikk vite 
at vi lå an til å miste den og at 
vi noen måneder senere faktisk 
gjorde det, sier Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter har fra 
før av to konsesjoner. Selskapet 
har eget slakteri og vil følge 
opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den 
nye konsesjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
er et annet selskap i Nordland 
som mistet sin 2009-konsesjon 
i klagebehandlingen, men som 
nå har fått en «giskekonse-
sjon».

«Giskekonsesjoner»
– Vi er nå lyk-
kelige over Gis-
kes avgjørelse. 
Vi har gjort 
store investe-
ringer fordi vi 
var sikre på at 
vi ville beholde 
2009-konse-
sjonen. Blant 
annet har vi kjøpt ny arbeids-
båt, sier styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon, Kjell Lo-
rentsen. Selskapet Hennco i 
Hordaland er i samme situasjon 
som de to i Nordland. Telavåg 
Fiskeoppdrett er i en spesiell 
situasjon. Selskapet får en av 
«giskekonsesjonene» av spesi-
elle grunner. Et annet selskap 
i Hordaland, Lingalaks, klaget 
på at selskapet ikke ble tildelt 
konsesjonen selskapet søkte på 
i 2009. Selskapet var én dag for 
sent ute med klagen i forhold 
til fristen.  Nå har Fiskeri- og 
kystdepartementet bedt Fiske-
ridirektoratet om å behandle 
klagen til Lingalaks til tross av 
denne formaliteten. Det kunne 
bety at Telavåg Fiskeoppdrett 
mistet sin konsesjon. Men nå 
har altså Telvåg Fiskeoppdrett 
fått sin «giskekonsesjon».

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får 
erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen 
står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjonene
I fjor ble det tildelt 65 nye QQ

laksekonsesjoner. Flere laksesel-
skaper som ikke ble prioritert av 
Fiskeridirektoratet klaget.

Det førte til at noen av selska-QQ

pene som fikk tildelt konsesjo-
ner i fjor sommer, mistet sine 
konsesjoner i år, over ett år etter 
tildelingen.

Nå har settestatsråd Trond QQ

Giske tildelt «erstaningskonse-
sjoner» til fire selskaper som 
mistet sine konsesjoner.

Den delen av vederlaget QQ

på åtte millioner kroner som 
i 2009-runden, tre millioner 
kroner, som gikk til fylkeskom-
munene går i steden til å styrke 
gjennomføringen av regjeringens 
strategi for en miljømessig bære-
kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret 
til slutt, sier lakseopp-
dretter Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Sist fredag fikk Lofoten 
Sjøprodukter og tre 
andre selskaper hver sin 
«giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon 
i erstatning for den vi 
mistet har gått i bølge-
daler
Roger Mosseng, lakseoppdretter i 
Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti SandvikBergen

Arnfinn Torg-nes og Norsk Havbrukssen-ter mener det var en forstå-else om å vente med å tildele to konsesjoner i Nordland, til den rettslige striden mellom Fiskeridirek-toratet og Norsk Havbrukssen-ter var behandlet i Borgating Lagmannsrett. – I stedet tildeler de to kon-sesjoner, før dommen i lag-mannsretten. Vi er oppgitt, sier Torgnes.UtsettelsenHan reagerer også på at myn-dighetene ba om utsettelse på ankefristen.– Fiskerimyndighetene ba først om en utsettelse på en uke, så benytter de denne utsettelsentil å fatte vedtak i saken. På denne måten forsøker de å unngå en vurdering av holdbarheten i saksbehandlingen. Dette er å misbruke rettssystemet, sier Torgnes.Dette er ikke Lise Kvinns-land, seksjonssjef i Kyst- og havbrukssavdelingen i Fiske-ridirektoratet enig i. – For det første kunne det tatt 

måneder før Lagmannsret-ten avgjorde saken. Dette er det ikke mulig å fortuse, men beror på hvilke andre saker Lagmannsret-ten har til be-handling. Saken kunne også ha blitt anket videre til Høy-esterett, noe som ville ha tatt enda lengre tid. I mellomtiden ville flere andre ventet på å få sin klage behandlet, og vi hadde ingen grunn til å ta mer hensyn til Norsk Havbrukssenter enn de andre, sier Kvinnsland. – Vi hadde allerede en kjen-nelse som ga oss medhold på alle punkt. MisforståelseTil påstanden om at Fiskeri- og kystdepartementet ba om utsettelse på tilsvar på Norsk Havbrukssenter sin ankesak, for at direktoratet skulle be-nytte tiden til å fatte vedtak i saken har hun følgende kom-mentar:– Det er mange misforståelser her, og dette er en av dem. Vi har ikke hatt noe med utsettelsen å gjøre. Regjeringsadvokaten ba om utsettelse på grunn av ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser også at de tre søknadene Bin-dalaks, Kobbvåglaks og Norsk Havbrukssenter nærmest var identiske, noe Norsk Havbruks-senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en klasse for seg. De har sannsyn-liggjort planer om en helt annen og høyere bearbeidingsgrad enn flere av de andre søkerne som fikk tillatelse i Nordland. RegelverkKobbvåglaks har sannsyn-liggjort bearbeiding ut over slakting i sin søknad. Noe som skiller dem fra Norsk Havbruks-senter, som ikke har synliggjort noe om bearbeiding ut over slakting, sier Kvinnsland.Hun viser til at det følger av regelverket, utlysningen og søknadsskjemaet at søknaden må være komplett på søknads-tidspunktet, og at denne ikke kan suppleres fra søker eller andre kilder.– Norsk Havbrukssenter har enten ikke lest dokumentene godt nok, eller misforstått kra-vene, noe som er beklagelig, sier Kvinnsland.  Konkurransevridende Norsk Havbrukssenter har hevdet at regionkontoret i Nordland kjente til selskapets planer, og at dette skulle ha vært tatt hensyn til. Kvinnsland viser til at det ikke ville ha vært i samsvar med regelverket og forutsetningene for tildelingen å ta hensyn til informasjon som den enkelte saksbehandler satt inne med. – Det var ikke adgang til og ville ha utgjort en fare for usaklig forskjellsbehandling om regionkontoret skulle ha hatt anledning til å ta hensyn til opplysninger saksbehandlerne satt inne med, av mer eller min-dre tilfeldige grunner, om de forskjellige selskapene. Hva da med et selskap regionkontoret ikke kjente til? En slik praksis ville dessuten gjort det umulig å etterprøve om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-land. SpillereglerHun viser til at det i en kon-kurransesituasjon er viktig å ikke endre spillereglene under-veis. Dersom nye opplysninger skulle kunne vektlegges, måtte alle søkere ha fått samme an-ledning til å komme med til-leggsopplysninger. Et system for dette var det ikke lagt opp til i denne tildelingsrunden.– Men Norsk Havbrukssen-ter har full anledning til å få overprøvd lovligheten av saks-behandlingen i en rettssak, sier Kvinnsland.kjersti.sandvik@fbfi.noTelefon: 55 21 33 28 MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: stridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter mener tildelingen av konsesjoner i Nordland har skjedd på feil grunn-lag. Fiskeridirektoratet tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-syn til Norsk Havbruks-senter enn de andreLise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: Ber Giskeordne opp FAKTA: sTridenFylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.

Rister på hodet over rotet Berg-Hansens selskap gjorde reint bord
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Lise Kvinnsland

Kort-, mid- og langlenket kjetting som leveres inatursort, malt eller galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 Mail: post@trygg.nowww.trygg.no

Møt oss på stand A-12
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens lusetall for juli viser dobling av antall voksne hunnlus i Sogn og Fjordane og 50 prosent økning i Hordaland sammenliknet med kriseåret 2009. I Horda-land var det i juli 0,6 voksne hunnlus per fisk i snitt. I Sogn og Fjordane var det 0,4 voksne hunnlus i snitt. Dette er mer enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-menliknet med juli i fjor, mener Norske Lakseelver. NL allerede har fått bekymringsmeldinger fra flere av sine medlemmer om en økning i lusemengden på villfisk fanget i elvene, og tallene fra oppdrettsnæringen bekrefter at lusemengden langs vestlandskysten nå er kraftig økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et driftsresultat før biomassejus-teringer på 173 millioner kroner i andre kvartal 2010, sammen-lignet med 102 millioner kroner i samme periode året før.Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.Justeringene i biomasse utgjorde 26 millioner kroner (202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) av driftsinntekter på 660 mil-lioner kroner (456).Slaktevolumet i Norge var to-talt 11.100 tonn i andre kvartal, ned fra 12,100 tonn i samme kvartal i fjor. Inkludert Norskott Havbruk var totalt slaktevolum i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 14.900 tonn i samme kvartal i fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt fornøyd med vedtaket fra Fiskeridirektoratet, tross i alt for lang behandlingstid, sier Knut Asbjørn Forland i Telavåg Fiskeoppdrett til kyst.no. Som medeier i Sotra fiskeindustri vil en ny konsesjon være av stor betydning for bedriften.Fiske-ridirektoratet har nå avsluttet klagebehandlingen i Hordaland fylke i forbindelse med tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2009. Vurderingen av klagesakene i Hordaland er nå avsluttet. Fiskeridirektoratet har avvist klagen fra Lingalaks AS med det resultat at Telavåg Fiskeopp-drett AS beholder sitt opprinne-lige tilsagn.

Fornøyd i vest syKdOm: Til tross for et gjennomsnittelig lusenivå som er over tiltaksgrensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk, så har ikke Mattilsynet i Sunnhordland registrert økte problemer med resistens. – Men vi følger situasjonen nøye, sier distriktssjef Arne Oftedal i Mattilsynet i Sunnhordland til kyst.no Ifølge Lusedata.no er det gjennomsnittelige lusenivå-et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne hunnlus per fisk.Det er 0,1 over tiltaksgrensen som gjelder ut august. (Fra 1. september økes tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-den hunnlus per fisk.) Distrikts-sjef for Mattilsynet i Sunnhord-land, Arne Oftedal bekrefter inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et resultat før skatt på 15,2 mil-lioner kroner i andre kvartal 2010, mot -6,0 millioner kroner i samme periode året før. Det opplyser selskapet tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over hele verden. Dette gjør oss til det største globale selskap innen maritim elektronikk i verden. Med vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serienSAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF er spesielt designet for fiske- og arbeidsbåter med den velkjente SAILOR kvaliteten og egenskapersom:    - Replay funksjon (opptak/avspilling)        - Stort display med dimbart rødt baklys    - Store knapper for enkel betjening    - Vanntett    - Kraftig høytaler            

Selvmonterende     garn 

Garnets egenskaper:1. Fisker bedre? 2. Stor fleksibilitet i nettet3. Superlett å montere4. Holder seg meget greie under drift, snurrer ikke på telnen5. Mindre krabbe, botnrask6. Mindre slitasje da garneringsmasken står fri- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  demonstrert hvordan garna fungerer - Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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Roger 
Mosseng

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  mandag 8. november 2010

FiskeribladetFiskaren 8.nov

HAVBRUK Settefisk: Ertvaag Settefisk i Aure kommunei Møre og Romsdal søker om 
å få øke produksjonen av settefisk. De har installert resirkuleringsanlegg og 
har kapasitet til å produsere mer, skriver Intrafish.

Sakbehandlingen var akseptabel

Agnar Berg
Bodø

Evalueringsgruppen sendte i 
forrige uke sin rapport til Fiske-
ri- og kystdepartementet, FKD. 
I Rapporten står det følgende 
om den lange saksbehandlings-
tiden: «Fra søknadsfristen utløp 
30.4.2009 til siste vedtak i kla-
gesak var fattet 17.11.2010 er det 
gått 18 måneder. Dette er lang 
tid. Etter evalueringsgruppens 
oppfatning er likevel arbeidet 
utført med tilstrekkelig frem-
drift.»

Lang tid
Et av hovedankepunktene fra 

«kritikerne» 
av konsesjons-
runden 2009, 
var at saks-
behandlingen 
tok alt for lang 
tid.

– Evalue-
ringsgruppen 
påpeker at 18 
måneder er 
lang tid. Jeg mener også at det 
er lang tid. Men det er viktig 
å understreke at saksbehand-
lingen var komplisert. Den 
omfattet saksbehandling og 
vedtak i to instanser. I enkelte 
tilfeller måtte vi også vente 
på rettslig behandling for å 
gå videre. Vi måtte også sikre 
oss at konsesjonssøkerne fikk 
en god behandling i forhold til 
regelverket, sier fiskeridirektør 
Liv Holmefjord.

Holmefjord tar også opp 
saksbehandlingstiden i et brev 
til FKD som ble sendt FKD sam-
tidig med rapporten.

I brevet skriver hun at saks-
behandlingstiden kunne ha 
vært kuttet ned hvis hun hadde 
brukt flere ressurser på kon-
sesjonsbehandlingen. Man at 
det ville ha gått ut over andre 
viktige arbeidsoppgaver i di-
rektoratet.

Ikke i samme fylke
– Det er mitt ansvar at det har 
tatt lang tid. Mine medarbei-
dere har gjort et god jobb med 
saksbehandlingen, sier hun.

Evalureringsgruppen har 
også sett på kvaliteten på 
saksbehandlingen til Fiskeri-
dirktoratet i konsesjonsrunden 
2009.

I rapporten konkluderes 
det med at: «I all hovedsak er 
sakene behandlet med tilstrek-
kelig kvalitet i alle ledd.»

En politisk hovedmålsetting 
med tildelingsrunden 2009 var 
at de nye konsesjonene skulle 
generere virksomhet og ar-
beidsplasser på kysten. 

I kriteriene var det åpnet for 
at videreforedlingsvirksomhet 
i forbindelse med de nye kon-
sesjonene ikke nødvendigvis 
måtte skje i samme fylke som 
matfiskproduksjonen.

Dette mente mange oppdret-

tere var uklart i tildelingskri-
teriene. Spesielt i Nordland ble 
dette tema i flere klagesaker.

Burde ha avklart tidligere
Evalueringsgruppen mener at 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
burde ha tydeliggjort på et 
tidligere tidspunkt at videre-
foredling og matfiskproduksjon 
kunne foregå i to forskjellige 
fylker.

I rapporten står det følgende 
om dette:

«Klageinstansens behand-
ling av ett av klagemomentene; 
nemlig hvorvidt viderefored-
ling i andre deler av landet enn 
i eget fylke skulle vektlegges 
eller ei. Det er evalueringsgrup-
pens oppfatning at dette burde 
klageinstansen ha avklart på et 
tidligere tidspunkt.»

«Kystdistrikt»
Fiskeridirektoratets regionkon-
tor ga i juni 2009 de prioriterte 
konsesjonssøkerne tilsagn om 
konsesjoner med forbehold at 
de kunne bli trukket tilbake i 
en eventuell klagerunde.

10. august 2009 kom FKD 
med en presisering i et brev 
om at «kystdistrikt» i merkna-
dene til konsesjonskriteriene 
skulle legges til grunn for saks-
behandlingen. «Kystdistrikt» er 
per definisjon kommuner som 
er omfattet av ordningen dif-
ferensiert arbeidsgiveravgift.

I slike kommuner kunne 
altså videreforedlingen skje, 
også i nabofylket.

Burde ha informert
Det var Fiskeridirektoratet i 
Bergen som fikk dette brevet. 
Direktoratet i Bergen infor-
merte ikke regionkontorene 
om FKDs presisering. Dette 

Fakta: EvaluErEr sEg 
Fiskeridirektøren satte i QQ

november i fjor ned en gruppe 
som skulle evaluere direktoratets 
gjennomføring av tildelingsrun-
den 2009.

Gruppen skulle se på om den QQ

samlede saksbehandlingstiden 
ble unødig lang.

Gruppen skulle også vurdere QQ

om Fiskeridirektoratets saksbe-
handling ble utført med tilstrek-
kelig kvalitet.

Til slutt skulle evalureings-QQ

gruppen komme med anbefalin-
ger om forbedringspunkter.

En evalueringsgruppe 
i Fiskeridirektoratet 
mener at 18 måneders 
saksbehandlingstid på 
konsesjonsrunden 2009 
er lang tid, men at arbei-
det hadde «tilstrekkelig 
fremdrift».

zBYRÅKRATI

Liv 
Holmefjord

Det er mitt ansvar  ”at det har tatt lang tid
Fiskeridirektør Liv Holmefjord
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Chile: Sebastien Roussel, medeier og administrerende direktør i Frankrikes 
største laksehandler, Direct Ocean, tror økt produksjon av laks i Chile vil føre 
til mer laks i markedet og dermed økte priser, skriver Intrafish.

Befaring: Miljøvernminister Erik Solheim varsler befaring i Froan før en 
avgjørelse om videre oppdrettstillatelser. Departementet har søknad om per-
manent drift for eksisterende oppdrettsvirksomhet i området til behandling.

villaks: Jo flere oppdretts-
laks som rømmer, desto større 
sjanse for laks på kroken i 
elvene. Men laksefiskerne vil 
ha vill laks, framfor mer laks i 
fryseboksen, skriver forskning.
no. Norge tjener milliarder på 
oppdrett av laks. På den andre 
siden har vi ingen tall på mil-
jøfølgene av oppdrettet. Nå vil 
forskere ved Norges Tekniske 

Universitet NTNU i Trondheim 
tallfeste den økonomiske 
verdien vill laks egentlig har. 
Det viser seg også at jo mer 
oppdrettslaks i elva, desto 
mindre vil laksefiskerne betale 
for opplevelsen. Følelsen av 
uberørt natur blir også ødelagt 
når slik laks dukker opp. Der-
med betyr mer rømt laks lavere 
inntekter for elveeierne.

Villverdien teller mest i laksefisket

Havdyrkerne SA i Florø og 
Salmon Group AS i Bergen blir 
ett selskap. I fjor startet eierne 
samtaler om sammenslåing av 
selskapene. – Bakgrunnen er i 
hovedsak den omstrukturering 
næringa er gjenstand for, og de 
utfordringer næringa står over-
for i forhold til soneinndelinger 
og lusebekjempelse, heter det i 
en pressemelding.

På grunn av selskapenes 
ulike organisasjonsformer er en 
fusjon vanskelig. En ble derfor 
enige om at HAVdyrkerne skulle 
legges ned, og at medlemmene 
deretter gikk inn som aksjonæ-
rer i Salmon Group. Årsmøtet 
i HAVdyrkerne besluttet på 
lørdag (19. mars) å legge ned 
selskapet. Salmon Group får 
ny logo som reflekter at det er 
to likeverdige parter som skal 

jobbe videre sammen. Hoved-
kontoret vil ligge i Bergen, men 
det vil fortsatt være kontorer i 
Florø.

Nils Inge Hitland vil være 
leder av Salmon Group. Solveig 
Willis skal lede Florø-kontoret, 
mens nåværende leder i 
HAVdyrkerne, Odd H. Johan-
nessen, går over i ny stilling fra 
1.april, etter 16 år som leder av 
gruppen. 

Håkon Tombre og Erik Osland 
fra HAVdyrkerne går inn i styret 
i Salmon Group. Det nye sam-
menslåtte selskapet skriver 
i pressemeldingen: «Salmon 
Group vil bygge videre på de 
beste kvalitetene fra begge or-
ganisasjonene. Det vil fortsatt 
være sterk fokus på tradisjo-
nelle arbeidsoppgaver som lave 
kostnader, effektiv produksjon. 

Går sammen til ett selskap

fiskefôr: Det er neppe mulig 
å ta ut mer industrifisk enn i 
dag. Samtidig øker oppdrett 
verden over, og dermed beho-
vet for fiskefôr. I 2003 prøvde 
forskerne å finne ut hvorfor 
råvarer fra planter ga tarmska-
der på oppdrettsfisken. I 2011 
har de lykkes langt på vei, og 
nå kan laksen trygt fôres med 
halvparten planteolje. Forsker-

ne regner med at andelen plan-
teolje kan økes til 70 prosent 
eller mer, skriver forskning.
no. Løsningen på å få laksen til 
å spise planteføde er å blande 
flere ulike planter. I tillegg gjør 
nye metoder med varmebe-
handling og tilsetningsstoffer 
at laksen kan ta opp proteinet 
i erter og soyabønner like godt 
som fiskeprotein.

Laksen blir snart planteeter

sjefer: Marine Harvest 
skal styrke kommunikasjons-
avdelingen. Konsernet har lyst 
ut tre nye sjefsstillinger. De skal 
rapportere til kommunikasjons-
direktør Jørgen Christiansen. 
– Vi fokuserer ikke på presse 
eller PR, men skal ha et team 
med rådgivere som kan bidra til 
at hele organisasjonen kommu-
niserer bedre, sier Christiansen 
til IntraFish, som søker tre 
«analytiske og forretningsorien-
terte rådgivere».

Kommunkasjon
luseproblem: Det vil bli 
stilt sertifiseringskrav for 
fiskemerder, opplyste politiske 
rådgiver i FKD, Fride Solbakken, 
på Maritimt Samlingsforum i 
Ålesund nylig. Solbakken sier 
myndighetene vil fokusere på 
straff og forebygging for å få 
kontroll på oppdrettsnæringens 
problemer. – Bærekraftig opp-
drett vurderes opp mot røm-
ming, forurensning, sykdom, 
arealbruk og fôrresurser, sier 
Solbakken.

Sertifikatkrav

dyrt: Færøyisk egende-
finerte makrellkvote på 
150.000 tonn kan koste 
laksenæringen dyrt. EU 
vurderer straffetiltak som 
kan ramme færøysk lakseek-
sport, skriver Intrafish.

vegetabilsk: Fôr fra 
planter er ikke nødvendig-
vis mer bærekraftig, ifølge 
Havforskningsinstituttet,  
melder Intrafish. Grunnen er 
at vegetabilske råvarer i fôr 
vil føre til mer utslipp.

Sakbehandlingen var akseptabel
mener evalueringsgruppen var 
en feil avgjørelse.

I rapporten til evaluerings-
gruppen står det følgende om 
dette:

«Selv om dette brevet kom 
etter at alle tilsagn var gitt, 
mener evalueringsgruppen at 
regionen burde hatt denne in-
formasjonen da det hadde gitt 
dem en mulighet til å omgjøre 
egne vedtak.»

«Samtidighet»
Fiskeridirektoratet hadde som 
prinsipp å fatte vedtak i alle 
konsesjonssakene samtidig. 
Dette mener evalueringsgrup-
pen var greit. I rapporen står 
det følgende om samtidighets-
prinsippet:

«Klageinstansen beslutning 
om å fatte vedtak i alle saker 
samtidig. Evalueringsgruppen 
mener det er grunn til å holde 
fast ved prinsippet om samti-
dighet. Vi finner det sannsyn-
lig at saksbehandlingstiden, på 
grunn av blant annet partenes 
mulige rettslige skritt, ville blitt 
forlenget dersom en hadde fat-
tet vedtak i klagesakene fort-
løpende.»

Interne folk
Evalueringsgruppen har be-

stått av tre medlemmer. Leder 
for gruppen var regiondirektør 
for Fiskeridirektoratets re-
gion sør, Erik Ludvigsen. De 
er andre var seksjonssjef Lise 
Kvinnsland og seniorrådgiver 
Anne Karin Natås.

Lise Kvinnsland hadde en 
sentral rolle i klagebehandlin-
gen. – Poenget med denne eva-
luringen var ikke å «granske» 
Fiskeridirektoratets saksbe-
handling. For å gjøre det måtte 

vi ha hatt en ekstern evaluering. 
Vi ønsket å få ny kunnskap fra 
erfaringene med 2009-runden. 
Derfor besto gruppen av en per-
son som ikke hadde hatt noe å 
gjøre med tildeling, en som var 
aktivt med i saksbehandlingen 
og en som hadde erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunden, sier 
Holmefjord.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Dette er saken
Det ble utlyst 65 lakse- og ør-
retkonsesjoner i forbindelse med 
konsesjonsrunden 2009.

Konsesjonene ble tildelt mot et 
vederlag til staten

Det kom inn 286 søknader. 22 
av disse ble avvist.

Fylkeskommunene fikk lov 
til å komme med råd om hvilke 
selskaper de ville prioritere. 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
fortok tildelingen.

Fiskeri- og kystdepartementet 
hadde to tildelingskriterier:  Om 
søker er en mindre aktør og om 
søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding med sikte på økono-
misk integrasjon i kystdistriktene 
i Norge.

Tildelingskriteriene ble av flere 
oppfattet som uklare og de førte 
til mye støy og klager fra opp-
drettere som ikke ble prioritert.

Fristen om søke var 30. april 
i 2009. Det siste vedtaket i kla-
gesaken ble gjort 17. november 
i fjor. Klagerunden førte til mye 
politisk støy som endte med at 
det ble tildelt to ekstrakonsesjo-
ner i Nordland og to i Hordaland.

Konsesjonsrunden 2009 
er ennå ikke over. Neste uke 
starter rettssaken mellom Norsk 
Havbruksenter og staten i Oslo 
Tingrett.

Norsk Havbrukssenter mener 
at selskapet «mistet» en konse-
sjon i klagebehandlingen.

LANG TID: Et evaluerings-
utvalg i Fiskeridirektoratet 
mener at en saksbehand-
lingstid på 18 måneder for 
konsesjonsrunden 2009 er 
lang tid, men at det har vært 
tilstrekkelig framdrift.

Anbefalinger
Dette er evalueringsgrup-
pens anbefalinger etter å ha 
evaluert Fiskeridirektoratets 
gjennomføring av konsesjons-
runden 2009:
n Det bør lages en tidsplan 
for klagebehandlingen med 
relevante delmål. Tidsplanen 
må forankres i direktoratets 
ledelse og departementet bør 
holdes orientert. 
n Dette vil være til hjelp for 
prioritering av arbeidsopp-
gaver i avdelingen og for 
oppfølging av delmål. Avvik 
eller nye oppgaver som kan 
føre til avvik fra tidsplanen, 
rapporteres til ledelsen som 
tar stilling til nødvendig 
omprioritering
n Direktoratets medarbeide-
re på klagesakene bør ha tett 
kontakt med medarbeiderne 
som forberedte arbeidet. Også 
medarbeidere med erfaring 
fra tidligere tildelingsrunder, 
bør trekkes tettere inn i 
klagesaksbehandlingen.
n Det bør etableres rutiner i 
postmottaket som dokumen-
terer tidspunktet for utsen-
ding og mottak av post.

n Eventuell klagesaksbe-
handlings innvirkning på 
øvrige tilsagn/avslag bør 
fremgå tydelig av tilsagnene.
n Samtidighet har vært et 
tema i forbindelse med blant 
annet utsendelse av tilsagn, 
forhåndsvarsel om omgjøring 
og klagebehandling. Eva-
lueringsgruppen anbefaler 
samtidighet.
n Regelverkets brukervenn-
lighet har evalueringsgrup-
pen mottatt en del syn på. 
Oppsummert anbefaler vi at 
antall rettskilder holdes på et 
lavest mulig nivå.
n Dersom hensynet til 
hurtig tildeling skal være mer 
fremtredende i fremtiden, er 
2009-runden ikke en modell 
som er særlig godt egnet. 
”Skjønnhetskonkurranse”-
delen av denne runden har 
vært krevende for forvalt-
ningen; alle søknader/klager 
måles mot alle søknadene i 
de respektive fylkene. Det må 
også nevnes at forvaltnings-
loven gir partene rettigheter 
som er tidkrevende.
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Helga 
Pedersen

Skremte  
ikke Giske
Fiskeri- og 
Kystdepar-
tementet 
frykter 
sterke 
reaksjoner 
fra andre 
oppdret-
tere og 
fylkeskommuner langs 
kysten om de åpnet for en 
”plaster på såret”-runde et-
ter ankebehandling.Derfor 
holdt de fast på sin faglige 
anbefaling til Trond Giske 
i flere interne notat ut over 
sommeren og høsten 2010.
Bakgrunnen var at det ble 
avdekket feil saksbehand-
ling ved minst fire søkna-
der om de 65 konsesjonene 
ved runden i 2009 som tilsa 
at klagerne måtte få med-
hold. Dermed måtte noen 
som fikk i første omgang, 
miste det verdifulle papiret 
som resultat av anken og 
at bare 65 konsesjoner 
kunne deles ut.En av dem 
som gjorde trusselen til 
alvor var fylkesråd for 
næring i Troms; den kjente 
AP- og fiskeripolitikeren 
Knut Werner Hansen. – Vi 
forutsetter at vårt fylke og 
andre kystfylker tilgode-
sees dersom FKD gir flere 
tillatelser til Nordland. 
Noe annet vil være en grov 
forskjellsbehandling som 
også vil bidra til å under-
minere tiltroen til for-
valtningssystemet, skrev 
Hansen til departementet.-
Bare noen tillatelser i 
enkelte fylker vil kunne 
bidra til flere utfordrin-
ger – og ikke salominiske 
løsninger, kommenterer 
departementet i notatet av 
8. juni.– På bakgrunn av 
dette mener vi at tildeling 
av nye tillatelser kan 
svekke tilliten til skjønn-
hetskonkurranse på en slik 
måte at det kanskje ikke vil 
være aktuelt å bruke denne 
tildelingsmetoden videre, 
advarer embetsverket i 
FKD.Departementet mener 
at det hører med til spillets 
regler at noen som får en 
konsesjon i første runde, 
risikerer å miste den hvis 
det er gjort feil som får 
konsekvenser i ankebe-
handlinga. Slik har det 
vært før, og slik bør og skal 
det fortsatt være. Normalt 
skal heller ikke dette utløse 
krav om erstatning. 

Trond Giske
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Tjener på kontroll
TJENER: Oppdrettsnæringen vil 
tjene på om en får til en systema-
tisk kartlegging av sykdom hos 
villfisk, mener avdelingsdirektør 
Brit Hjeltnes ved Veterinærinsti-
tuttet.

– Dess mer vi vet om fiske-
helsen til villfisk, dess bedre 
forberedt kan oppdrettsnærin-
gen være på nye sykdommer 
hos oppdrettsfisk. Det samme 
gjelder også den andre vegen, 
sier Hjeltnes.

Hjeltnes sier videre at det er 
meningsløst å snakke om en 
villfiskhelse og en oppdrettsfisk-
helse. 

– Veterinærinstituttet har de 
siste årene begynt å interessere 
seg mer for villfiskhelsen fordi 
den henger så nøye sammen 
med helsetilstanden til opp-
drettsfisk, sier hun.

Hjelnes sier at hvis en har god 
kunnskap om hvilke sykdom-
mer villfisk har, er det mulig for 
oppdretterne å forberede seg på 
«nye» sykdommer.

– Sykdommen francisellose 
hos torsk er et eksempel på en 
sykdom vi først fikk kunnskap 
om fra villtorsk. Svenske forskere 
hadde påvist francisellose på 
villtorsk i Sverige. Ikke lenge 
etter ble  francisellose påvist 
på oppdrettstorsk i Norge, sier 
Hjeltnes.

Hjeltnes sier at det ville være 
fornuftig sette i gang et over-
våkningsprogram på villaks for å 
kartlegge fiskehelsen til villak-
sen.

– Det er greit å starte med vil-
laks. Så kan en senere gå videre 
med andre arter. 

Skreddersydd 
maritim kommunikasjon

Kontakt oss på tlf.
800 888 77 eller
sales.mradio@telenor.com 

www.maritimradio.no

Vi tilbyr flere ulike kommunikasjonsbærere som VSAT og Inmarsat. Kombinert 
med SmartBox fra Telenor får man effektiv komprimering og automatisk skifting 
mellom de ulike bærerne. Fartøyet får sikrere kommunikasjon og lavere utgifter. 
Det kaller vi skreddersydd maritim kommunikasjon!
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Retten slaktet konsesjonspolitikken

Gunnar Grytås
Tromsø

Slik er dommen fra Oslo tingrett 
der saka var oppe til hovedfor-
handling i april. Her fikk Norsk 

havbrukssen-
ter medhold i 
hovedkravet. 
At Fiskeridi-
r e k t o r a t e t s 
vedtak av 20. 
mai 2010 som 
avslo selska-
pets søknad 
om en av 15 nye 
laksekonsesjoner i Nordland, 
var ugyldig. Kritikken i dette 
rammer først og fremst direk-
toratet i Bergen som ikke la nok 
vekt på den kunnskapen regi-
onkontoret i Nordland hadde 
om søkeren og bakgrunnen for 
søknaden.

–Feil faktum
– Retten mener at vedtaket er 
basert på feil faktum. Denne 
feilen står i nær sammenheng 

med manglende utredning. Fis-
keridirektoratet burde sendt 
saka tilbake til regionkontoret 
for ny vurdering basert på kor-
rekt rettsanvendelse, skriver 
tingrettsdommer Hild Foyn 
Bruun i dommen.

Tildelinga av 65 nye laksekon-
sesjoner i 2009 utløste voldsom 
interesse i oppdrettsnæringa, 
og ikke minst i Nordland der 15 
nye løyver skulle tildeles. Her 
kom det 84 søknader, og etter 
første behandling ved region-
kontoret i Nordland kom det 
ikke mindre enn ni klager - en 
av dem fra Norsk Havbruks-
senter.

Bakgrunnen for avslaget var 
at Torgnes-selskapet i Brønn-
øysund ikke hadde planlagt 
videreforedling av laksen i 
Nordland, men i nabofylket 

Nord-Trøndelag. Nærmere 
bestemt hos familieselskapet 
til Sinkaberg-Hansen der også 
fiskeriminister Lisbeth Berg-
Hansen er aksjonær. 

Her gjorde regionkontoret en 
feil. Foredlingen til Torgnes-
selskapet oppfyllte kravene 
like godt som de andre søkerne, 
kom det fram i arbeidet med 
ankebehandlinga hos direkto-
ratet. 

Slik konsesjonsvilkårene 
skulle tolkes var det likegyldig 
om laksen ble foredlet i hjem-
fylket eller nabofylket.

Informasjon forsvant 
Men ved ankebehandlinga i 
Bergen fram til vedtaket den 
20. mai var det annen viktig 
infomasjon som ble borte på 
veien. Her setter dommen fin-

geren på det kritiske punktet i 
avslaget på anken:

«Når det gjelder Norsk Hav-
brukssenter AS sin aktivitet 
i Nord-Trøndelag, har det for 
direktoratets vurdering vært 
avgjørende at selskapet ikke 
har uttalt i sin søknad, eller på 
annen måte dokumentert, at det 
planlegger bearbeiding utover 

Første dom i saka etter 
rotet med laksekonse-
sjoner i Nordland ble 
et nederlag for fiskeri-
myndighetene. Vedtaket 
som nektet Torgnes-
selskapet Horsk Hav-
brukssenter konsesjon, 
var ugyldig.

z rettssak

Paul Birger 
Torgnes

Det er på det rene  ”at direktoratet har 
unnlatt å ta i betrakt-
ning opplysninger som 
Norsk Havbrukssenter 
har kommet med i kla-
geomgangen.
Oslo Tingrett
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– Hvorfor 
ikke 
begge?
– Vi er glad over at Oslo 
tingrett har gitt oss fullt med-
hold i at vedtaket som hindret 
oss i å få konsesjon er ugyldig. 
Dommen var i så måte ikke 
helt overraskende, og den 
bekrefter det vi har ment hele 
veien: at dette vedtaket ikke 
er gyldig, sier Paul Birger 
Torgnes i en kommentar til 
dommen.

Hvilke konsekvenser den 
vil få vil han ikke si noe om 
før den blir rettskraftig. Dom-
men fra tingretten gir likevel 
ingen anvisning på hvordan 
myndighetene skal komme 
seg ut av floken om utfallet fra 
tingretten blir stående. Det 
eneste som er klart er at et 
ugyldig vedtak må omgjøres.

– Om dommen blir stående 
må vel vi og myndighetene 
diskutere hva som skal gjøres, 
sier Torgnes.

– Blir kravet en ny konse-
sjon eller erstatning?

– Eller kanskje begge deler? 
Hadde vi fått en konsesjon i 
2009 hadde vi tjent 30 mil-
lioner på den nå slik de andre 
har gjort. Her det snakk om 
tap av både en konsesjon og 
betydelige inntekter på drift 
av den, sier Torgnes.

Et krav fra Norsk Havbruks-
senter om at også to vedtak 
om konsesjoner til Gildeskål 
Forskningstasjon og Lofoten 
Sjøprodukter skulle kjennes 
ugyldige ble avvist av retten. 
Dette  var de to selskapene 
fra Nordland som vant fram 
i ekstratildelinga som erstat-
ning for at de ble presset ut av 
Kobbvåglaks og Bindalslaks i 
ankerunden. Det er ingen ting 
i dommen som tilsier at de 
skal miste konsesjonene.

Retten slaktet konsesjonspolitikken

Fakta: kONSESJONkaMP
Staten ved FKD delte i 2009 ut QQ

65 nye laksekonsesjoner. Nord-
land skulle få 15 av disse.

Norsk Havbrukssenter (NHS) QQ

i Brønnøysund: landets minste 
oppdretter, var en som fikk 
avslag.

Det skjedde både ved ordinær QQ

tildeling og i klagerunden. Men 
det er ingen uenighet om at det 
første avslaget skjedde på feil 
grunnlag

Etter at også klagen ble avvist, QQ

har NHS saksøkt Fiskeri-og 
kystdepartementet med krav om 
at vedtaket dømmes ugyldig.

Stridsspørsmålet i saka er do-QQ

kumentert evne til å foredle laks 
og hvor godt NHS har lagt dette 
fram i søknaden sammenlignet 
med andre.

NHS mener at de ikke er QQ

dårligere enn Bindalslaks og 
Kobbvåglaks som fikk konsesjon. 
Begge fikk medhold i sine anker. 
Da røk to selskap ut: Gildeskål 
Forskningsstasjon og Lofoten 
Sjøprodukter.

Begge fikk senere konsesjon QQ

i en ny runde året etter. NHS 
krever at også disse vedtakene 
oppheves som ugyldige.

slakting, hos Sinkaberg-Han-
sen» I retten hevdet Paul Birger 
Torgnes på vegne at selskapet 
at det var svært godt dokumen-
tert at Norsk Havbrukssenter 
foredlet cirka 60 prosent av sin 
laks hos SinkaBerg-Hansen, og 
at dette skulle videreføres også 
med laksen fra den nye konse-
sjonen. Og i dommen for han 
full støtte for dette.

– Det er på det rene at direkto-
ratet har unnlatt å ta i betrakt-
ning opplysninger som Norsk 
Havbrukssenter har kommet 
med i klageomgangen. Retten 
finner at søknaden innehold 
om graden av videreforedling, 
heter det i dommen.

Konfliktnivå
Striden om konsesjonene i 
Nordland ble en strid med høyt 

konfliktnivå der både næringa, 
politikerne og byråkratiet var 
sterkt involvert. Ankene i Nord-
land førte til at to nye selskap 
fikk konsesjon: 

Kobbvåglaks og Bindalslaks. 
Sistnevnte har fiskeriministe-
ren som medeier, og foredler 

sin fisk på akkurat samme måte 
som Torgnes-selskapet. For å 
hindre en strøm av rettsaker 
valgte Trond Giske, mot sterke 
råd faglige råd fra departemen-
tet, å utlyse en ny runde med 
fire konsesjoner like før jul. 

Dette ble blant annet gjort for 

å hindre en strøm av rettsaker. 
Nå er det opp til staten sjøl å 
hindre at det blir flere. Anke-
fristen for å ta nederlaget i Oslo 
tingrett videre er fire uker.

gunnar.grytas@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87.

Konsesjons-
kamp var en 
«skjønnhets-
konkurranse»

Gunnar Grytås
Oslo

Fra første dag gikk det politikk i 
saka, og i Fiskeri- og kystdepar-
tementet ble embetsverket mer 
og mer skeptisk da det politiske 
bråket rundt 2009-tildelinga 
startet for alvor sommeren 
2010. Delvis var det sterk in-
tern uenighet i regjeringa. Op-
posisjonen på Stortinget stilte 
kritiske spørsmål. Og rundt 
omkring i fylkeskommunene 
fryktet man at politiske og juri-
diske omkamper skulle gi flere 
laksekonsesjoner til Hordaland 
og Nordland: de to fylkene der 
forsmådde søkere mente seg 
forbigått.

Interne notat
Dette går fram av interne notat 
som Fiskeri-og Kystdeparte-
mentet skrev sommeren og 
høsten 2010, og som ble lagt 
fram i rettsaka mellom Norsk 
Havbrukssenter  (NHS) i 
Brønnøysund og Staten v. Fis-
keridirektoratet. NHS fikk ikke 
konsesjon, og har gått til sak for 
å få avslaget kjent ugyldig.

For første gang avsløres spil-
let i kulissene. 

Skjønnhetskonkurranse 
Den politiske dramaturgien, 
slik saka utviklet seg, bekymret 
embetsverket i departementet 
– og det alvorlig.

– Tillatelsene  i  2009-runden 
ble tildelt mot et fast vederlag et-
ter en skjønnhetskonkurranse 
med kriterier for prioritering. 
Under regjeringas behand-
ling av saka høsten 2008 ble 
det drøftet hvorvidt tildelinga 
burde skje etter en lukket bu-
drunde med pre-kvalifisering 
eller en skjønnhetskonkurran-
se. Både i Ap og SV ønsket man 
en skjønnhetskonkurranse, 
selv om fiskeriminister Helga 
Pedersen var 
åpen for beg-
ge alternativ. 
Bare SV gikk 
inn for lukket 
budrunde med 
pre-kvalifise-
ring. Mottaker 
av notatet, som 
ble skrevet 
8.juni 2010, var setteminister 
Trond Giske. 

Utålmodig Giske
Få dager før hadde han fått et 
annet notat der departementet 
frarådet Giske å tildele en bun-
ke nye konsesjoner til selskap 
som eventuelt kom til å miste 
sine som resultat av ankebe-
handlinga for de 65 første.
Men Giske slo seg ikke til ro 
med dette. Han bad om ei «dy-
pere vurdering» og ville ha 
vurdert om flere konsesjoner 
nå kunne tas fra nye runder 
som måtte komme i framtida. 
Han bad også om ei nærmere 

vurdering av statens erstat-
ningsansvar.

En så klar politisk marsjord-
re kunne ikke neglisjeres. Men 
mulighetene av å tildele ekstra 
konsesjoner krydres med fag-
lige advarsler. Embetsverket i 
avdeling for havbruk, sjømat og 
marked viser blant annet til at 
tildeling av flere konsesjoner 
må behandles i regjeringa. Og 
basert på tidligere erfaring 
antar Fiskeri- og Kystdepar-
tementet at miljøvernminister 
Erik Solheim vil være kritisk 
til enda flere konsesjoner: 
Miljøfaglig uforsvarlig og en 
omkamp der SV vil tape enda 
politisk anseelse enn de gjorde 
i 2009.

Schjøtt’en som los
Fagdeparte-
mentet viser 
også at forde-
linga av de 65 
konsesjonene 
i 2009 – fylke 
for fylke – var 
resultat av et 
n æ r i n g s - o g 
distriktspoli-
tisk kompro-
miss som ble loset i havn av 
samordningsminister Karl 
Eirik Schjøtt-Pedersen med 
statsråder og statssekretærer 
fra alle de tre partiene.

gunnar.grytas@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

KOMPROMISS: Fordelinga av de 65 laksekonsesjonene i 2009 
– fylke for fylke – var resultat av et nærings-og distriktspoli-
tisk kompromiss som ble loset i havn av samordningsminister 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. ILL.FOTO: DAGENS NÆRINGSLIV

Fakta: kONSESJONkaMP
Staten ved FKD delte i 2009 ut QQ

65 nye laksekonsesjoner. Nord-
land skulle få 15 av disse.

Norsk Havbrukssenter (NHS) QQ

i Brønnøysund:  landets minste 
oppdretter, var en som fikk 
avslag.

Det skjedde både ved ordinær QQ

tildeling og i klagerunden. Men 
det er ingen uenighet om at det 
første avslaget skjedde på feil 
grunnlag

Etter at også klagen ble avvist, QQ

har NHS saksøkt Fiskeri-og 
Kystdepartementet med krav om 
at vedtaket dømmes ugyldig.

Stridsspørsmålet i saka er do-QQ

kumentert evne til å foredle laks 
og hvor godt NHS har lagt dette 
fram i søknaden sammenlignet 
med andre.

NHS mener at de ikke er QQ

dårligere enn Bindalslaks og 
Kobbvåglaks som fikk konsesjon. 
Begge fikk medhold i sine anker. 
Da røk to selskap ut: Gildeskål 
Forskningsstasjon og Lofoten 
Sjøprodukter.

Begge fikk senere konsesjon QQ

i en ny runde året etter. NHS 
krever at også disse vedtakene 
oppheves som ugyldige.

Fiskeriminister Lisbeth Berg QQ

Hansen er som aksjonær i 
Bindalslaks inhabil i saka. Derfor 
er det Fiskeridirektoratet som er 
saksøkt på vegne av staten.

SV ville ha en lukket 
budrunde og mest mulig 
penger i statskassa. 
Men Ap og Sp ville ha en 
skjønnhetskonkurranse 
da 65 nye laksekonse-
sjoner skulle tildeles i 
2009.

z konsesjoner

Karl Eirik 
Schjøtt-
Pedersen

Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at 
lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin 
maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-
ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så 
prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et nei
Fylkesråd 
for næring i 
Nordland er 
en av dem 
som har 
kjempet for at 
det skulle gis 
erstatnings-
konsesjoner 
til selskapene 
som mistet sine konsesjoner i 
klagebehandlingen.

For tre uker siden skrev 
fylkesråd for næring i Troms, 
Knut Werner Hansen, brev til 
Stortingets næringskomité 
om at hvis Nordland fikk «er-
statningskonsesjoner», måtte 
de andre fylkene også få.

– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker 
det dit hen at Werner Han-
sen ikke hadde satt seg inn 
i saken. Brevet gjorde at jeg 
begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-
sesjoner. Nå er jeg glad for 
Giskes avgjørelse. I denne 
saken er det fornuften som 
har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner 
Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar Berg
Bodø

– Troen på om 
vi skulle få en 
konsesjon i 
erstatning for 
den vi mistet 
har gått i bøl-
gedaler. Nå er 
vi bare lykke-
lige for at det 
til slutt gikk 
bra, sier Mosseng. På fredag 
ble det kjent at settestatsråd for 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen i konsjonssaken, 
næringsminister Trond Giske, 
«gir» én laksekonsesjon hver 
til de fire selskapene Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon i Nordland 
og Hennco og Telavåg Fiske-
oppdrett i Hordaland.

Alle de fire mistet konsesjo-
nene de ble tildelt i konsesjons-
runden 2009 i den påfølgende 
klagerunden, vel ett år etter at 
de ble tildelt konsesjonene.

Alle som ble tildelt konsesjo-
ner i 2009, fikk konsesjonen 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlingen. 
Den lange saksbehandlingsti-
den fra konsesjonstildelingen 
til avgjørelsen i klagebehandlin-
gen er et viktig moment i Giskes 
vurdering om å gi selskapene 
«erstatningskonsesjoner».

Begynte å investere
– Vi ventet i tre måneder etter at 
vi fikk tildelt konsesjonen. Men 
da følte vi at vi ikke kunne vente 
lenger og begynte å investere 
med tanke på at vi skulle få 
beholde konsesjonen. Det var 
derfor tøft da vi i vår fikk vite 
at vi lå an til å miste den og at 
vi noen måneder senere faktisk 
gjorde det, sier Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter har fra 
før av to konsesjoner. Selskapet 
har eget slakteri og vil følge 
opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den 
nye konsesjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
er et annet selskap i Nordland 
som mistet sin 2009-konsesjon 
i klagebehandlingen, men som 
nå har fått en «giskekonse-
sjon».

«Giskekonsesjoner»
– Vi er nå lyk-
kelige over Gis-
kes avgjørelse. 
Vi har gjort 
store investe-
ringer fordi vi 
var sikre på at 
vi ville beholde 
2009-konse-
sjonen. Blant 
annet har vi kjøpt ny arbeids-
båt, sier styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon, Kjell Lo-
rentsen. Selskapet Hennco i 
Hordaland er i samme situasjon 
som de to i Nordland. Telavåg 
Fiskeoppdrett er i en spesiell 
situasjon. Selskapet får en av 
«giskekonsesjonene» av spesi-
elle grunner. Et annet selskap 
i Hordaland, Lingalaks, klaget 
på at selskapet ikke ble tildelt 
konsesjonen selskapet søkte på 
i 2009. Selskapet var én dag for 
sent ute med klagen i forhold 
til fristen.  Nå har Fiskeri- og 
kystdepartementet bedt Fiske-
ridirektoratet om å behandle 
klagen til Lingalaks til tross av 
denne formaliteten. Det kunne 
bety at Telavåg Fiskeoppdrett 
mistet sin konsesjon. Men nå 
har altså Telvåg Fiskeoppdrett 
fått sin «giskekonsesjon».

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får 
erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen 
står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjonene
I fjor ble det tildelt 65 nye QQ

laksekonsesjoner. Flere laksesel-
skaper som ikke ble prioritert av 
Fiskeridirektoratet klaget.

Det førte til at noen av selska-QQ

pene som fikk tildelt konsesjo-
ner i fjor sommer, mistet sine 
konsesjoner i år, over ett år etter 
tildelingen.

Nå har settestatsråd Trond QQ

Giske tildelt «erstaningskonse-
sjoner» til fire selskaper som 
mistet sine konsesjoner.

Den delen av vederlaget QQ

på åtte millioner kroner som 
i 2009-runden, tre millioner 
kroner, som gikk til fylkeskom-
munene går i steden til å styrke 
gjennomføringen av regjeringens 
strategi for en miljømessig bære-
kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret 
til slutt, sier lakseopp-
dretter Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Sist fredag fikk Lofoten 
Sjøprodukter og tre 
andre selskaper hver sin 
«giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon 
i erstatning for den vi 
mistet har gått i bølge-
daler
Roger Mosseng, lakseoppdretter i 
Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti SandvikBergen

Arnfinn Torg-nes og Norsk Havbrukssen-ter mener det var en forstå-else om å vente med å tildele to konsesjoner i Nordland, til den rettslige striden mellom Fiskeridirek-toratet og Norsk Havbrukssen-ter var behandlet i Borgating Lagmannsrett. – I stedet tildeler de to kon-sesjoner, før dommen i lag-mannsretten. Vi er oppgitt, sier Torgnes.UtsettelsenHan reagerer også på at myn-dighetene ba om utsettelse på ankefristen.– Fiskerimyndighetene ba først om en utsettelse på en uke, så benytter de denne utsettelsentil å fatte vedtak i saken. På denne måten forsøker de å unngå en vurdering av holdbarheten i saksbehandlingen. Dette er å misbruke rettssystemet, sier Torgnes.Dette er ikke Lise Kvinns-land, seksjonssjef i Kyst- og havbrukssavdelingen i Fiske-ridirektoratet enig i. – For det første kunne det tatt 

måneder før Lagmannsret-ten avgjorde saken. Dette er det ikke mulig å fortuse, men beror på hvilke andre saker Lagmannsret-ten har til be-handling. Saken kunne også ha blitt anket videre til Høy-esterett, noe som ville ha tatt enda lengre tid. I mellomtiden ville flere andre ventet på å få sin klage behandlet, og vi hadde ingen grunn til å ta mer hensyn til Norsk Havbrukssenter enn de andre, sier Kvinnsland. – Vi hadde allerede en kjen-nelse som ga oss medhold på alle punkt. MisforståelseTil påstanden om at Fiskeri- og kystdepartementet ba om utsettelse på tilsvar på Norsk Havbrukssenter sin ankesak, for at direktoratet skulle be-nytte tiden til å fatte vedtak i saken har hun følgende kom-mentar:– Det er mange misforståelser her, og dette er en av dem. Vi har ikke hatt noe med utsettelsen å gjøre. Regjeringsadvokaten ba om utsettelse på grunn av ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser også at de tre søknadene Bin-dalaks, Kobbvåglaks og Norsk Havbrukssenter nærmest var identiske, noe Norsk Havbruks-senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en klasse for seg. De har sannsyn-liggjort planer om en helt annen og høyere bearbeidingsgrad enn flere av de andre søkerne som fikk tillatelse i Nordland. RegelverkKobbvåglaks har sannsyn-liggjort bearbeiding ut over slakting i sin søknad. Noe som skiller dem fra Norsk Havbruks-senter, som ikke har synliggjort noe om bearbeiding ut over slakting, sier Kvinnsland.Hun viser til at det følger av regelverket, utlysningen og søknadsskjemaet at søknaden må være komplett på søknads-tidspunktet, og at denne ikke kan suppleres fra søker eller andre kilder.– Norsk Havbrukssenter har enten ikke lest dokumentene godt nok, eller misforstått kra-vene, noe som er beklagelig, sier Kvinnsland.  Konkurransevridende Norsk Havbrukssenter har hevdet at regionkontoret i Nordland kjente til selskapets planer, og at dette skulle ha vært tatt hensyn til. Kvinnsland viser til at det ikke ville ha vært i samsvar med regelverket og forutsetningene for tildelingen å ta hensyn til informasjon som den enkelte saksbehandler satt inne med. – Det var ikke adgang til og ville ha utgjort en fare for usaklig forskjellsbehandling om regionkontoret skulle ha hatt anledning til å ta hensyn til opplysninger saksbehandlerne satt inne med, av mer eller min-dre tilfeldige grunner, om de forskjellige selskapene. Hva da med et selskap regionkontoret ikke kjente til? En slik praksis ville dessuten gjort det umulig å etterprøve om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-land. SpillereglerHun viser til at det i en kon-kurransesituasjon er viktig å ikke endre spillereglene under-veis. Dersom nye opplysninger skulle kunne vektlegges, måtte alle søkere ha fått samme an-ledning til å komme med til-leggsopplysninger. Et system for dette var det ikke lagt opp til i denne tildelingsrunden.– Men Norsk Havbrukssen-ter har full anledning til å få overprøvd lovligheten av saks-behandlingen i en rettssak, sier Kvinnsland.kjersti.sandvik@fbfi.noTelefon: 55 21 33 28 MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: stridenFiskeridirektoratets region-QQkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen.Klagebehandleingen er ennå QQikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-QQlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter mener tildelingen av konsesjoner i Nordland har skjedd på feil grunn-lag. Fiskeridirektoratet tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-syn til Norsk Havbruks-senter enn de andreLise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett:Ber Giskeordne opp FAKTA: sTridenFylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.

Rister på hodet over rotet Berg-Hansens selskap gjorde reint bord
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Lise Kvinnsland

Kort-, mid- og langlenket kjetting som leveres inatursort, malt eller galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting grad 80
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune i Nordland. Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens lusetall for juli viser dobling av antall voksne hunnlus i Sogn og Fjordane og 50 prosent økning i Hordaland sammenliknet med kriseåret 2009. I Horda-land var det i juli 0,6 voksne hunnlus per fisk i snitt. I Sogn og Fjordane var det 0,4 voksne hunnlus i snitt. Dette er mer enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-menliknet med juli i fjor, mener Norske Lakseelver. NL allerede har fått bekymringsmeldinger fra flere av sine medlemmer om en økning i lusemengden på villfisk fanget i elvene, og tallene fra oppdrettsnæringen bekrefter at lusemengden langs vestlandskysten nå er kraftig økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et driftsresultat før biomassejus-teringer på 173 millioner kroner i andre kvartal 2010, sammen-lignet med 102 millioner kroner i samme periode året før.Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.Justeringene i biomasse utgjorde 26 millioner kroner (202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) av driftsinntekter på 660 mil-lioner kroner (456).Slaktevolumet i Norge var to-talt 11.100 tonn i andre kvartal, ned fra 12,100 tonn i samme kvartal i fjor. Inkludert Norskott Havbruk var totalt slaktevolum i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 14.900 tonn i samme kvartal i fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt fornøyd med vedtaket fra Fiskeridirektoratet, tross i alt for lang behandlingstid, sier Knut Asbjørn Forland i Telavåg Fiskeoppdrett til kyst.no. Som medeier i Sotra fiskeindustri vil en ny konsesjon være av stor betydning for bedriften.Fiske-ridirektoratet har nå avsluttet klagebehandlingen i Hordaland fylke i forbindelse med tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2009. Vurderingen av klagesakene i Hordaland er nå avsluttet. Fiskeridirektoratet har avvist klagen fra Lingalaks AS med det resultat at Telavåg Fiskeopp-drett AS beholder sitt opprinne-lige tilsagn.

Fornøyd i vest syKdOm: Til tross for et gjennomsnittelig lusenivå som er over tiltaksgrensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus per fisk, så har ikke Mattilsynet i Sunnhordland registrert økte problemer med resistens. – Men vi følger situasjonen nøye, sier distriktssjef Arne Oftedal i Mattilsynet i Sunnhordland til kyst.no Ifølge Lusedata.no er det gjennomsnittelige lusenivå-et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne hunnlus per fisk.Det er 0,1 over tiltaksgrensen som gjelder ut august. (Fra 1. september økes tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-den hunnlus per fisk.) Distrikts-sjef for Mattilsynet i Sunnhord-land, Arne Oftedal bekrefter inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et resultat før skatt på 15,2 mil-lioner kroner i andre kvartal 2010, mot -6,0 millioner kroner i samme periode året før. Det opplyser selskapet tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over hele verden. Dette gjør oss til det største globale selskap innen maritim elektronikk i verden. Med vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serienSAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF er spesielt designet for fiske- og arbeidsbåter med den velkjente SAILOR kvaliteten og egenskapersom:    - Replay funksjon (opptak/avspilling)        - Stort display med dimbart rødt baklys    - Store knapper for enkel betjening    - Vanntett    - Kraftig høytaler            

Selvmonterende     garn 

Garnets egenskaper:1. Fisker bedre? 2. Stor fleksibilitet i nettet3. Superlett å montere4. Holder seg meget greie under drift, snurrer ikke på telnen5. Mindre krabbe, botnrask6. Mindre slitasje da garneringsmasken står fri- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  demonstrert hvordan garna fungerer - Vi har masse garn på lager, ta kontakt

HAVBRUK 19FISKERIBLADETFISKAREN  onsdag 18. august 2010

Roger 
Mosseng

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  mandag 8. november 2010

FiskeribladetFiskaren 8.nov

HAVBRUK Settefisk: Ertvaag Settefisk i Aure kommunei Møre og Romsdal søker om 
å få øke produksjonen av settefisk. De har installert resirkuleringsanlegg og 
har kapasitet til å produsere mer, skriver Intrafish.

Sakbehandlingen var akseptabel

Agnar Berg
Bodø

Evalueringsgruppen sendte i 
forrige uke sin rapport til Fiske-
ri- og kystdepartementet, FKD. 
I Rapporten står det følgende 
om den lange saksbehandlings-
tiden: «Fra søknadsfristen utløp 
30.4.2009 til siste vedtak i kla-
gesak var fattet 17.11.2010 er det 
gått 18 måneder. Dette er lang 
tid. Etter evalueringsgruppens 
oppfatning er likevel arbeidet 
utført med tilstrekkelig frem-
drift.»

Lang tid
Et av hovedankepunktene fra 

«kritikerne» 
av konsesjons-
runden 2009, 
var at saks-
behandlingen 
tok alt for lang 
tid.

– Evalue-
ringsgruppen 
påpeker at 18 
måneder er 
lang tid. Jeg mener også at det 
er lang tid. Men det er viktig 
å understreke at saksbehand-
lingen var komplisert. Den 
omfattet saksbehandling og 
vedtak i to instanser. I enkelte 
tilfeller måtte vi også vente 
på rettslig behandling for å 
gå videre. Vi måtte også sikre 
oss at konsesjonssøkerne fikk 
en god behandling i forhold til 
regelverket, sier fiskeridirektør 
Liv Holmefjord.

Holmefjord tar også opp 
saksbehandlingstiden i et brev 
til FKD som ble sendt FKD sam-
tidig med rapporten.

I brevet skriver hun at saks-
behandlingstiden kunne ha 
vært kuttet ned hvis hun hadde 
brukt flere ressurser på kon-
sesjonsbehandlingen. Man at 
det ville ha gått ut over andre 
viktige arbeidsoppgaver i di-
rektoratet.

Ikke i samme fylke
– Det er mitt ansvar at det har 
tatt lang tid. Mine medarbei-
dere har gjort et god jobb med 
saksbehandlingen, sier hun.

Evalureringsgruppen har 
også sett på kvaliteten på 
saksbehandlingen til Fiskeri-
dirktoratet i konsesjonsrunden 
2009.

I rapporten konkluderes 
det med at: «I all hovedsak er 
sakene behandlet med tilstrek-
kelig kvalitet i alle ledd.»

En politisk hovedmålsetting 
med tildelingsrunden 2009 var 
at de nye konsesjonene skulle 
generere virksomhet og ar-
beidsplasser på kysten. 

I kriteriene var det åpnet for 
at videreforedlingsvirksomhet 
i forbindelse med de nye kon-
sesjonene ikke nødvendigvis 
måtte skje i samme fylke som 
matfiskproduksjonen.

Dette mente mange oppdret-

tere var uklart i tildelingskri-
teriene. Spesielt i Nordland ble 
dette tema i flere klagesaker.

Burde ha avklart tidligere
Evalueringsgruppen mener at 
Fiskeridirektoratet i Bergen 
burde ha tydeliggjort på et 
tidligere tidspunkt at videre-
foredling og matfiskproduksjon 
kunne foregå i to forskjellige 
fylker.

I rapporten står det følgende 
om dette:

«Klageinstansens behand-
ling av ett av klagemomentene; 
nemlig hvorvidt viderefored-
ling i andre deler av landet enn 
i eget fylke skulle vektlegges 
eller ei. Det er evalueringsgrup-
pens oppfatning at dette burde 
klageinstansen ha avklart på et 
tidligere tidspunkt.»

«Kystdistrikt»
Fiskeridirektoratets regionkon-
tor ga i juni 2009 de prioriterte 
konsesjonssøkerne tilsagn om 
konsesjoner med forbehold at 
de kunne bli trukket tilbake i 
en eventuell klagerunde.

10. august 2009 kom FKD 
med en presisering i et brev 
om at «kystdistrikt» i merkna-
dene til konsesjonskriteriene 
skulle legges til grunn for saks-
behandlingen. «Kystdistrikt» er 
per definisjon kommuner som 
er omfattet av ordningen dif-
ferensiert arbeidsgiveravgift.

I slike kommuner kunne 
altså videreforedlingen skje, 
også i nabofylket.

Burde ha informert
Det var Fiskeridirektoratet i 
Bergen som fikk dette brevet. 
Direktoratet i Bergen infor-
merte ikke regionkontorene 
om FKDs presisering. Dette 

Fakta: EvaluErEr sEg 
Fiskeridirektøren satte i QQ

november i fjor ned en gruppe 
som skulle evaluere direktoratets 
gjennomføring av tildelingsrun-
den 2009.

Gruppen skulle se på om den QQ

samlede saksbehandlingstiden 
ble unødig lang.

Gruppen skulle også vurdere QQ

om Fiskeridirektoratets saksbe-
handling ble utført med tilstrek-
kelig kvalitet.

Til slutt skulle evalureings-QQ

gruppen komme med anbefalin-
ger om forbedringspunkter.

En evalueringsgruppe 
i Fiskeridirektoratet 
mener at 18 måneders 
saksbehandlingstid på 
konsesjonsrunden 2009 
er lang tid, men at arbei-
det hadde «tilstrekkelig 
fremdrift».

zBYRÅKRATI

Liv 
Holmefjord

Det er mitt ansvar  ”at det har tatt lang tid
Fiskeridirektør Liv Holmefjord
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Chile: Sebastien Roussel, medeier og administrerende direktør i Frankrikes 
største laksehandler, Direct Ocean, tror økt produksjon av laks i Chile vil føre 
til mer laks i markedet og dermed økte priser, skriver Intrafish.

Befaring: Miljøvernminister Erik Solheim varsler befaring i Froan før en 
avgjørelse om videre oppdrettstillatelser. Departementet har søknad om per-
manent drift for eksisterende oppdrettsvirksomhet i området til behandling.

villaks: Jo flere oppdretts-
laks som rømmer, desto større 
sjanse for laks på kroken i 
elvene. Men laksefiskerne vil 
ha vill laks, framfor mer laks i 
fryseboksen, skriver forskning.
no. Norge tjener milliarder på 
oppdrett av laks. På den andre 
siden har vi ingen tall på mil-
jøfølgene av oppdrettet. Nå vil 
forskere ved Norges Tekniske 

Universitet NTNU i Trondheim 
tallfeste den økonomiske 
verdien vill laks egentlig har. 
Det viser seg også at jo mer 
oppdrettslaks i elva, desto 
mindre vil laksefiskerne betale 
for opplevelsen. Følelsen av 
uberørt natur blir også ødelagt 
når slik laks dukker opp. Der-
med betyr mer rømt laks lavere 
inntekter for elveeierne.

Villverdien teller mest i laksefisket

Havdyrkerne SA i Florø og 
Salmon Group AS i Bergen blir 
ett selskap. I fjor startet eierne 
samtaler om sammenslåing av 
selskapene. – Bakgrunnen er i 
hovedsak den omstrukturering 
næringa er gjenstand for, og de 
utfordringer næringa står over-
for i forhold til soneinndelinger 
og lusebekjempelse, heter det i 
en pressemelding.

På grunn av selskapenes 
ulike organisasjonsformer er en 
fusjon vanskelig. En ble derfor 
enige om at HAVdyrkerne skulle 
legges ned, og at medlemmene 
deretter gikk inn som aksjonæ-
rer i Salmon Group. Årsmøtet 
i HAVdyrkerne besluttet på 
lørdag (19. mars) å legge ned 
selskapet. Salmon Group får 
ny logo som reflekter at det er 
to likeverdige parter som skal 

jobbe videre sammen. Hoved-
kontoret vil ligge i Bergen, men 
det vil fortsatt være kontorer i 
Florø.

Nils Inge Hitland vil være 
leder av Salmon Group. Solveig 
Willis skal lede Florø-kontoret, 
mens nåværende leder i 
HAVdyrkerne, Odd H. Johan-
nessen, går over i ny stilling fra 
1.april, etter 16 år som leder av 
gruppen. 

Håkon Tombre og Erik Osland 
fra HAVdyrkerne går inn i styret 
i Salmon Group. Det nye sam-
menslåtte selskapet skriver 
i pressemeldingen: «Salmon 
Group vil bygge videre på de 
beste kvalitetene fra begge or-
ganisasjonene. Det vil fortsatt 
være sterk fokus på tradisjo-
nelle arbeidsoppgaver som lave 
kostnader, effektiv produksjon. 

Går sammen til ett selskap

fiskefôr: Det er neppe mulig 
å ta ut mer industrifisk enn i 
dag. Samtidig øker oppdrett 
verden over, og dermed beho-
vet for fiskefôr. I 2003 prøvde 
forskerne å finne ut hvorfor 
råvarer fra planter ga tarmska-
der på oppdrettsfisken. I 2011 
har de lykkes langt på vei, og 
nå kan laksen trygt fôres med 
halvparten planteolje. Forsker-

ne regner med at andelen plan-
teolje kan økes til 70 prosent 
eller mer, skriver forskning.
no. Løsningen på å få laksen til 
å spise planteføde er å blande 
flere ulike planter. I tillegg gjør 
nye metoder med varmebe-
handling og tilsetningsstoffer 
at laksen kan ta opp proteinet 
i erter og soyabønner like godt 
som fiskeprotein.

Laksen blir snart planteeter

sjefer: Marine Harvest 
skal styrke kommunikasjons-
avdelingen. Konsernet har lyst 
ut tre nye sjefsstillinger. De skal 
rapportere til kommunikasjons-
direktør Jørgen Christiansen. 
– Vi fokuserer ikke på presse 
eller PR, men skal ha et team 
med rådgivere som kan bidra til 
at hele organisasjonen kommu-
niserer bedre, sier Christiansen 
til IntraFish, som søker tre 
«analytiske og forretningsorien-
terte rådgivere».

Kommunkasjon
luseproblem: Det vil bli 
stilt sertifiseringskrav for 
fiskemerder, opplyste politiske 
rådgiver i FKD, Fride Solbakken, 
på Maritimt Samlingsforum i 
Ålesund nylig. Solbakken sier 
myndighetene vil fokusere på 
straff og forebygging for å få 
kontroll på oppdrettsnæringens 
problemer. – Bærekraftig opp-
drett vurderes opp mot røm-
ming, forurensning, sykdom, 
arealbruk og fôrresurser, sier 
Solbakken.

Sertifikatkrav

dyrt: Færøyisk egende-
finerte makrellkvote på 
150.000 tonn kan koste 
laksenæringen dyrt. EU 
vurderer straffetiltak som 
kan ramme færøysk lakseek-
sport, skriver Intrafish.

vegetabilsk: Fôr fra 
planter er ikke nødvendig-
vis mer bærekraftig, ifølge 
Havforskningsinstituttet,  
melder Intrafish. Grunnen er 
at vegetabilske råvarer i fôr 
vil føre til mer utslipp.

Sakbehandlingen var akseptabel
mener evalueringsgruppen var 
en feil avgjørelse.

I rapporten til evaluerings-
gruppen står det følgende om 
dette:

«Selv om dette brevet kom 
etter at alle tilsagn var gitt, 
mener evalueringsgruppen at 
regionen burde hatt denne in-
formasjonen da det hadde gitt 
dem en mulighet til å omgjøre 
egne vedtak.»

«Samtidighet»
Fiskeridirektoratet hadde som 
prinsipp å fatte vedtak i alle 
konsesjonssakene samtidig. 
Dette mener evalueringsgrup-
pen var greit. I rapporen står 
det følgende om samtidighets-
prinsippet:

«Klageinstansen beslutning 
om å fatte vedtak i alle saker 
samtidig. Evalueringsgruppen 
mener det er grunn til å holde 
fast ved prinsippet om samti-
dighet. Vi finner det sannsyn-
lig at saksbehandlingstiden, på 
grunn av blant annet partenes 
mulige rettslige skritt, ville blitt 
forlenget dersom en hadde fat-
tet vedtak i klagesakene fort-
løpende.»

Interne folk
Evalueringsgruppen har be-

stått av tre medlemmer. Leder 
for gruppen var regiondirektør 
for Fiskeridirektoratets re-
gion sør, Erik Ludvigsen. De 
er andre var seksjonssjef Lise 
Kvinnsland og seniorrådgiver 
Anne Karin Natås.

Lise Kvinnsland hadde en 
sentral rolle i klagebehandlin-
gen. – Poenget med denne eva-
luringen var ikke å «granske» 
Fiskeridirektoratets saksbe-
handling. For å gjøre det måtte 

vi ha hatt en ekstern evaluering. 
Vi ønsket å få ny kunnskap fra 
erfaringene med 2009-runden. 
Derfor besto gruppen av en per-
son som ikke hadde hatt noe å 
gjøre med tildeling, en som var 
aktivt med i saksbehandlingen 
og en som hadde erfaringer fra 
tidligere tildelingsrunden, sier 
Holmefjord.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Dette er saken
Det ble utlyst 65 lakse- og ør-
retkonsesjoner i forbindelse med 
konsesjonsrunden 2009.

Konsesjonene ble tildelt mot et 
vederlag til staten

Det kom inn 286 søknader. 22 
av disse ble avvist.

Fylkeskommunene fikk lov 
til å komme med råd om hvilke 
selskaper de ville prioritere. 
Fiskeridirektoratets regionkontor 
fortok tildelingen.

Fiskeri- og kystdepartementet 
hadde to tildelingskriterier:  Om 
søker er en mindre aktør og om 
søker vil legge til rette for økt 
bearbeiding med sikte på økono-
misk integrasjon i kystdistriktene 
i Norge.

Tildelingskriteriene ble av flere 
oppfattet som uklare og de førte 
til mye støy og klager fra opp-
drettere som ikke ble prioritert.

Fristen om søke var 30. april 
i 2009. Det siste vedtaket i kla-
gesaken ble gjort 17. november 
i fjor. Klagerunden førte til mye 
politisk støy som endte med at 
det ble tildelt to ekstrakonsesjo-
ner i Nordland og to i Hordaland.

Konsesjonsrunden 2009 
er ennå ikke over. Neste uke 
starter rettssaken mellom Norsk 
Havbruksenter og staten i Oslo 
Tingrett.

Norsk Havbrukssenter mener 
at selskapet «mistet» en konse-
sjon i klagebehandlingen.

LANG TID: Et evaluerings-
utvalg i Fiskeridirektoratet 
mener at en saksbehand-
lingstid på 18 måneder for 
konsesjonsrunden 2009 er 
lang tid, men at det har vært 
tilstrekkelig framdrift.

Anbefalinger
Dette er evalueringsgrup-
pens anbefalinger etter å ha 
evaluert Fiskeridirektoratets 
gjennomføring av konsesjons-
runden 2009:
n Det bør lages en tidsplan 
for klagebehandlingen med 
relevante delmål. Tidsplanen 
må forankres i direktoratets 
ledelse og departementet bør 
holdes orientert. 
n Dette vil være til hjelp for 
prioritering av arbeidsopp-
gaver i avdelingen og for 
oppfølging av delmål. Avvik 
eller nye oppgaver som kan 
føre til avvik fra tidsplanen, 
rapporteres til ledelsen som 
tar stilling til nødvendig 
omprioritering
n Direktoratets medarbeide-
re på klagesakene bør ha tett 
kontakt med medarbeiderne 
som forberedte arbeidet. Også 
medarbeidere med erfaring 
fra tidligere tildelingsrunder, 
bør trekkes tettere inn i 
klagesaksbehandlingen.
n Det bør etableres rutiner i 
postmottaket som dokumen-
terer tidspunktet for utsen-
ding og mottak av post.

n Eventuell klagesaksbe-
handlings innvirkning på 
øvrige tilsagn/avslag bør 
fremgå tydelig av tilsagnene.
n Samtidighet har vært et 
tema i forbindelse med blant 
annet utsendelse av tilsagn, 
forhåndsvarsel om omgjøring 
og klagebehandling. Eva-
lueringsgruppen anbefaler 
samtidighet.
n Regelverkets brukervenn-
lighet har evalueringsgrup-
pen mottatt en del syn på. 
Oppsummert anbefaler vi at 
antall rettskilder holdes på et 
lavest mulig nivå.
n Dersom hensynet til 
hurtig tildeling skal være mer 
fremtredende i fremtiden, er 
2009-runden ikke en modell 
som er særlig godt egnet. 
”Skjønnhetskonkurranse”-
delen av denne runden har 
vært krevende for forvalt-
ningen; alle søknader/klager 
måles mot alle søknadene i 
de respektive fylkene. Det må 
også nevnes at forvaltnings-
loven gir partene rettigheter 
som er tidkrevende.
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Helga 
Pedersen

Skremte  
ikke Giske
Fiskeri- og 
Kystdepar-
tementet 
frykter 
sterke 
reaksjoner 
fra andre 
oppdret-
tere og 
fylkeskommuner langs 
kysten om de åpnet for en 
”plaster på såret”-runde et-
ter ankebehandling.Derfor 
holdt de fast på sin faglige 
anbefaling til Trond Giske 
i flere interne notat ut over 
sommeren og høsten 2010.
Bakgrunnen var at det ble 
avdekket feil saksbehand-
ling ved minst fire søkna-
der om de 65 konsesjonene 
ved runden i 2009 som tilsa 
at klagerne måtte få med-
hold. Dermed måtte noen 
som fikk i første omgang, 
miste det verdifulle papiret 
som resultat av anken og 
at bare 65 konsesjoner 
kunne deles ut.En av dem 
som gjorde trusselen til 
alvor var fylkesråd for 
næring i Troms; den kjente 
AP- og fiskeripolitikeren 
Knut Werner Hansen. – Vi 
forutsetter at vårt fylke og 
andre kystfylker tilgode-
sees dersom FKD gir flere 
tillatelser til Nordland. 
Noe annet vil være en grov 
forskjellsbehandling som 
også vil bidra til å under-
minere tiltroen til for-
valtningssystemet, skrev 
Hansen til departementet.-
Bare noen tillatelser i 
enkelte fylker vil kunne 
bidra til flere utfordrin-
ger – og ikke salominiske 
løsninger, kommenterer 
departementet i notatet av 
8. juni.– På bakgrunn av 
dette mener vi at tildeling 
av nye tillatelser kan 
svekke tilliten til skjønn-
hetskonkurranse på en slik 
måte at det kanskje ikke vil 
være aktuelt å bruke denne 
tildelingsmetoden videre, 
advarer embetsverket i 
FKD.Departementet mener 
at det hører med til spillets 
regler at noen som får en 
konsesjon i første runde, 
risikerer å miste den hvis 
det er gjort feil som får 
konsekvenser i ankebe-
handlinga. Slik har det 
vært før, og slik bør og skal 
det fortsatt være. Normalt 
skal heller ikke dette utløse 
krav om erstatning. 

Trond Giske
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Skarpt lys på konfidensiell avtale

Gunnar Grytås
Tromsø

S p ø r s m å l e t 
om hvorfor 
dette ble gjort 
står sentralt 
i striden om 
hvorfor Norsk 
Havbrukssen-
ter; Nordlands 
minste opp-
dretter, ikke 
fikk laksekonsesjon ved tilde-
linga i 2009 og heller ikke ved ei 
ekstratildeling året etter. Derfor 
er Brønnøysund-selskapet med 
tidligere fiskeriminister Bjarne 
Mørk Eidem som styreleder og 

Paul Birger Torgnes som nest-
leder fortsatt Nordlands minste 
oppdretter, og det liker begge 
to svært dårlig.

Foredling som nåløye
Nåløyet i kampen om de 15 le-
dige konsesjonene i Nordland 
var søkernes planer, evne og 
vilje til å foredle laksen: sjøl 
eller i samarbeid med andre. 

Målet i skjønnhetskonkur-
ransen var sysselsetting, ring-
virkninger og lokal verdiska-
ping. 

Denne kampen gikk NHS 
tapende ut av, og derfor har 
de saksøkt Staten ved Fiske-
ridirektoratet med krav om at 
avslaget er ugyldig.

Seg sjøl å takke
Men advokat Marius Ember-
land som representerer Regje-
ringsadvokaten mener NHS har 
seg sjøl og takke fordi de ikke 
har dokumentert godt nok at de 
var i stand til å oppfylle kravene 
om foredling. Han har pekt på 
plikten til å gi opplysninger 
og legge fram dokumenter, 
og hevdet at søknaden av 29. 
april 2009 hadde lite relevant 
informasjon om bearbeiding 
av laks.

– Dette er ikke særlig godt 
dokumentert slik det kreves 

for å kunne få konsesjon, sa 
Emberland.

Norsk Havbrukssenter har 
en avtale med lakseselskapet 
Sinkaberg-Hansen i nabofylket 
Nord-Trøndelag om samdrift for 
400 tonn MTB av konsesjonen 
på 500 tonn. Det skjer på dat-
terselskapet Bindalslaks sine 
lokaliteter i Nordland, men lak-
sen slaktes og foredles sammen 
med «bindalslaksen» på anleg-
get til Sinkaberg-Hansen i Rør-
vik. Sinkaberg-Hansen regnes 
som Norges beste på foreding 
av laks, og i sin forklaring un-
derstreker Paul Birger Torgnes 
at laksen fra NHS har oppnådd 
og vil oppnå samme grad av 
foredling.

– Når Sinkaberg-Hansen 
foredler 60 prosent av all laks 
de slakter, skjer akkurat det 
samme med vår fisk. Vi får 
også betalt i samsvar med de 
snittprisene som Sinkaberg-
Hansen får for ulike produk-
ter, forklarte Torgnes i retten. 
Han understreket at avtalen 
med Sinkaberg-Hansen var 
svært viktig, godt innarbeidd 
og skulle videreføres også i en 
situasjon der NHS kunne bidra 
med mer fisk.

– Dønn ærlig
– Vi var fullt klar over at det var 

mange søkere, og at noen ville 
få avslag, men trodde ikke at 
det skulle bli oss. Som fylkets 
minste oppdretter, og med et 
godt innarbeidd samarbeid om 
filetproduksjon, var vi nokså si-
kre på det motsatte, sa Torgnes 
i sin forklaring.

Han ble konfrontert av Em-
berland med at i søknaden var 
det lite av relevant informasjon 
om bearbeiding, og Emberland 
ville vite hvorfor ikke avtalen 
med Sinkaberg-Hansen, der 
alt ble beskrevet, ikke ble lagt 
ved søknaden som bare hadde 
en bekreftelse på avtalens ek-
sistens.

– Det kan jeg godt svare 
dønn ærlig på. Vi ville at avta-
len skulle være konfidensiell, 
og det var også i Sinkaberg-
Hansens interesse. Jeg hadde 
inntrykk av at de fryktet en 

viss «smitte-effekt» fra andre 
som kunne være interessert i 
våre vilkår. Det spilte vel også 
en viss rolle at vi var konkur-
renter i kampen om de samme 
konsesjonene, sa Torgnes som 
understreket at Fiskeridirekto-
ratet i Nordland var godt kjent 
med innholdet i avtalen.

20 kontakter i året
– I løpet av et driftsår har vi 
vel 20 «kontaktpunkt» med 
regionkontoret i Nordland om 
ulike sider av drifta. Her står 
samdriftsopplegget med Bin-
dalslaks/Sinkaberg-Hansen 
sentralt. Myndighetene vet 
svært godt hvordan vi foredler, 
og i søknaden vår la vi mest vekt 
på hvordan vi ønsker å utvikle 
andre sider ved drifta vår: lak-
seoppdrett som utgangspunkt 
for opplevelser, reiseliv og lokal 
matproduksjon, sa Torgnes.

Partneren og rivalen Bin-
dalslaks fikk sin konsesjon i 
ankerunden sammen Kobbvåg-
laks. Nærheten til Bindalslaks 
var årsaka til at Lisbeth Berg-
Hansen erklærte seg inhabil i 
saka. Hun har også bindinger 
til NHS der Sinkaberg-Hansen 
eier en mindre aksjepost.

gunnar.grytas@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

Norsk Havbrukssenter 
og Sinkaberg-Hansen 
har en avtale om sam-
drift, produksjon og 
oppgjør for laks. Av frykt 
for «smitteeffekt» ble 
den konfidensielle avta-
len holdt unna søknaden 
om konsesjon.

z rettssak

Skal man holde  ”skjønnhetskonkur-
ranse, må man vite hva 
man gjør. Det har ikke 
skjedd i denne saka
Morten Kokkim, advokat på vegne 
av Paul Birger Torgnes og Norsk 
Havbrukssenter.

Paul Birger 
Torgnes
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lus: I Flekkefjord søkes det om 
tillatelse til landbasert produk-
sjon av rognkjeks i håp om at 
den kan bli en effektiv luses-
piser. Tidligere erfaringer kan 
tyde på det. Norsk Oppdretts-
service søker om tillatelse til 
midlertidig landbasert produk-
sjon av rognkjeks på Abelsnes 
i Flekkefjord. Akvakulturnærin-
gen i Flekkefjord har gode erfa-
ringer med bruk av leppefisk i 
kampen mot lakselus, som har 
gitt gode resultater i form av 
lite behov for medikamentell 
avlusning. Likevel viser det seg 

å være vanskelig og holde de 
store nøtene rene for lus med 
kun bruk av leppefisk, derfor 
ønsker Norsk Oppdrettsservice  
å starte oppdrett av rognkjeks 
som et alternativ til eller som 
en kombinasjon til annen tradi-
sjonell biologisk avlusning. 

I søknaden står det at er 
dokumentert at rognkjeks 
spiserlus. Det kan derfor synes 
naturlig at den vil vandre mer 
fritt i merden sammen med 
laksen og dermed være mer til-
gjengelig for laks som vil rense 
seg for lus. 

Håper rognkjeks kan brukes til avlusing

fusjoN: HAVdyrkerne SA i 
Florø og Salmon Group AS i 
Bergen blir ett selskap. I fjor 
startet eierne samtaler om 
sammenslåing av selskapene. 
– Bakgrunnen er i hovedsak 
den omstrukturering næringa 
er gjenstand for, og de utfor-
dringer næringa står overfor i 
forhold til soneinndelinger og 
lusebekjempelse, heter det i en 
pressemelding.På grunn av sel-
skapenes ulike organisasjons-
former er en fusjon vanskelig. 
En ble derfor enige om at HAV-
dyrkerne skulle legges ned, og 
at medlemmene deretter gikk 
inn som aksjonærer i Salmon 
Group.Årsmøtet i HAVdyrkerne 
besluttet 19. mars)å legge ned 
selskapet. Salmon Group får 
ny logo som reflekter at det er 
to likeverdige parter som skal 

jobbe videre sammen. Hoved-
kontoret vil ligge i Bergen, men 
det vil fortsatt være kontorer i 
Florø.Nils Inge Hitland vil være 
leder av Salmon Group. Solveig 
Willis skal lede Florø-kontoret, 
mens nåværende leder i 
HAVdyrkerne, Odd H. Johan-
nessen, går over i ny stilling fra 
1.april, etter 16 år som leder 
av gruppen. Håkon Tombre og 
Erik Osland fra HAVdyrkerne 
går inn i styret i Salmon Group. 
Det nye sammenslåtte selska-
pet skriver i pressemeldingen: 
Salmon Group vil bygge videre 
på de beste kvalitetene fra 
begge organisasjonene. Det vil 
fortsatt være sterk fokus på 
tradisjonelle arbeidsoppgaver 
som lave kostnader, effektiv 
produksjon, HMS og internkon-
troll, melder IntraFish. 

HAVdyrkerne og Salmon Group sammen

rømmiNg: Sør-Trøndelag 
politidistrikt har som mål å ha 
klar en innstilling til statsadvo-
katen før påske etter Salmar-
rømmingen i februar.

Det opplyser politiadvokat 
Nils Kristian Grønvik ved 
Sør-Trøndelag politidistrikt til 
IntraFish. I midten av februar 
rømte 175.000 laks fra anleg-
get til Salmar. Saken har vakt 

stor oppsikt. Ledelsen ba om 
unnskyldning for rømmingen 
da tallene for fjerde kvartal ble 
presentert. Fiskeriministeren 
har også beklaget rømmingen 
og saken har vært diskutert 
i Stortinget. Ennå skriver 
lokalmediene i Trøndelag at 
det fanges rømt oppdrettslaks 
i området. Denne kan stamme 
fra Salmar-rømmingen. 

Risikerer fengsel etter rømming

slaktiNg: NRS har ambisjo-
ner om å doble slaktet volum 
laks i 2011, og fremtidig vekst 
vil skje i nord.Fremover tror 
administrerende direktør 
John Binde at mye av veksten i 
næringen vil finne sted i Nord-
Norge. – Det har vært en kjent 
sak at Midt-Norge har vært den 
beste regionen for oppdrett. 
Dette forspranget knapper nå 
region Nord inn på, sier John 
Binde til nettstedet Stocklink 
imarkedet. 

NRS vil doble
bot: Et oppdrettsselskap i 
Nord-Norge fikk fire dager i 
romjula på å ordne pålegg fra 
Fiskeridirektoratet. 27. desem-
ber i fjor åpnet en fiskeoppdret-
ter posten etter å ha hatt jule-
ferie. Der fant oppdretteren et 
brev fra Fiskeridirektoratet der 
det ble truet med tvangsmulkt 
dersom en rekke forhold ikke 
var rettet opp innen 1. januar, 
fire dager senere. I november 
ble bedriftens IK-Akva-system 
kontrollert av direktoratet. 

Måtte rydde opp

rømmiNg: Medlemmene 
av jeger- og fiskeforbundet i 
Trøndelag er sinte på Salmar 
etter at 175.000 laks rømte 
i februar. De krever omfat-
tende tiltak mot rømming. 
Funn av det som kan være 

lEPPEfisk: Fiskeridirekto-
ratet vil snart kunngjøre de 
nye forvaltningstiltakene i 
fisket etter leppefisk. - Jeg 
tror ikke det er de helt store 
overraskelsene som vil an-
nonseres, sier Ketil Rykhus i 
FHL til kyst.no.

Tjener godt på lånte 
konsesjoner
Om Lofoten og Gildeskål må 
levere tilbake sine konsesjo-
ner vil de likevel ikke tape 
penger på det. I slike tilfeller 
har selskapene fått lov av 
direktoratet til å fore fisken 
fram til slakteferdig størrelse 
ut 2011.

– Med vanlig god drift 
kan man produsere mellom 
1000 og 1200 tonn laks på en 
konsesjon, og med dagens 
fortjeneste på laksen på rundt 
15 kroner vil de tjene mellom 
15 og 18 millioner. Sjøl om 
fortjenesten bare skulle bli 

10 millioner, så vil dette være 
god butikk fordi vi akkurat 
nå har svært gode priser. 
Men framtidig inntekter går 
de naturligvis glipp av, sa 
Paul Birger Torgnes da han 
ble spurt om de økonomiske 
konsekvensene i retten.

Konsesjonene blir i så fall 
et gratis lån av et verdipapir 
som i utgangspunktet var 
verdt åtte millioner. Penger 
som er betalt, men vil komme 
tilbake om HMS får medhold 
i påstanden om at tildelinga 
var ugyldig.

– Regjeringa drev 
saksbehandling
Saksbehandlinga foregikk i 
regjeringa. Men resultatet ble 
en helt ny konsesjonsrunde, 
og ingen fortsettelse av den 
første.
Det fastslo advokat Marius 
Emberland hos Regjeringsad-
vokaten i sin gjennomgang av 
striden om laksekonsesjonene 
i Nordland. I følge Emberland 
kan både Lofoten Sjøproduk-
ter og Gildeskål forsknings-
stasjon sove trygt. De vil 
ikke miste sine konsesjoner 
på nytt, slik de også gjorde i 
ankerunden.

Ugyldig
Men Norsk Havbrukssenter 
har i søksmålet mot Staten 
krevd at vedtakene om to nye 
konsesjoner i Nordland skal 
kjennes ugyldige. Norsk Hav-
brukssenter (NHS) gjenstod 
som den store taperen i kam-
pen. De ble forbigått både av 
Kobbvåglaks og Bindalslaks.

– Fiskeridirektoratet har 
rett og slett 
bygd på feil 
faktum i 
ankebehand-
linga. Norsk 
Havbrukssen-
ter oppfyllte 
det viktigste 
kravet om 
foredling 
på en bedre måte enn de 
to andre. Her hadde begge 

utgåtte avtaler, mens NHS 
skulle levere laks til foredling 
hos Sinkaberg-Hansen som 
før, hevdet advokat Morten 
Kokkim i Oslo tingrett.

Vakre søkere
Han stilte spørsmål ved 
hvorfor Fiskeri- og Kystdepar-
tementet omtalte dette som 
en skjønnhetskonkurranse 
samtidig som direktoratet i 
den grad overså den vakreste, 
eller i alle fall den beste 
søkeren. Men NHS ble slått 
ut allerede i starten fordi 
direktoratets kontor i Nord-
land mente det ikke kunne 
regnes med å foredle laks ved 
bedrifter utenom fylket; det 
vil si hos Sinkaberg-Hansen 
i Nordland. Sjøl om dette var 
ei uriktig vurdering, fikk 
Brønnøysund-selskapet også 
avslag på anken.

Trosset råd
Bråket startet for alvor da 
Lofoten Sjøprodukter og Gil-
deskål forskningsstasjon fikk 
varsel om at de ville miste to 
nytildelte konsesjoner for at 
to klager førte til at søkerne 
fikk medhold. Setteminister 
Trond Giske trosset alle fag-
lige råd fra departementet og 
fikk medhold i regjeringa for 
å tildele flere konsesjoner som 
erstatning. Men heller ikke 
her ble NHS tatt inn i varmen.

Skarpt lys på konfidensiell avtale

NORDLAND: Norsk Havbruks-
senter er Nordlands minste 
oppdretter, noe de liker 
dårlig. To ganger har de søkt 
uten å få flere konsesjoner.
ARKIVFOTO: AGNAR BERG

Fakta: kONSESJONkaMP 
Staten ved FKD delte i 2009 ut QQ

65 nye laksekonsesjoner. Nord-
land skulle få 15 av disse. 

Norsk Havbrukssenter (NHS) QQ

i Brønnøysund: landets minste 
oppdretter, var en som fikk 
avslag. 

Det skjedde både ved ordinær QQ

tildeling og i klagerunden. Men 
det er ingen uenighet om at det 
første avslaget skjedde på feil 
grunnlag 

Etter at også klagen ble avvist, QQ

har NHS saksøkt Fiskeri-og 
Kystdepartementet med krav om 
at vedtaket dømmes ugyldig. 

Stridsspørsmålet i saka er do-QQ

kumentert evne til å foredle laks 
og hvor godt NHS har lagt dette 
fram i søknaden sammenlignet 
med andre. 

NHS mener at de ikke er QQ

dårligere enn Bindalslaks og 
Kobbvåglaks som fikk konsesjon. 
Begge fikk medhold i sine anker. 
Da røk to selskap ut: Gildeskål 
Forskningsstasjon og Lofoten 
Sjøprodukter. 

Begge fikk senere konsesjon QQ

i en ny runde året etter. NHS 
krever at også disse vedtakene 
oppheves som ugyldige.

Morten 
Kokkim

Konsesjons-
kamp var en 
«skjønnhets-
konkurranse»

Gunnar Grytås
Oslo

Fra første dag gikk det politikk i 
saka, og i Fiskeri- og kystdepar-
tementet ble embetsverket mer 
og mer skeptisk da det politiske 
bråket rundt 2009-tildelinga 
startet for alvor sommeren 
2010. Delvis var det sterk in-
tern uenighet i regjeringa. Op-
posisjonen på Stortinget stilte 
kritiske spørsmål. Og rundt 
omkring i fylkeskommunene 
fryktet man at politiske og juri-
diske omkamper skulle gi flere 
laksekonsesjoner til Hordaland 
og Nordland: de to fylkene der 
forsmådde søkere mente seg 
forbigått.

Interne notat
Dette går fram av interne notat 
som Fiskeri-og Kystdeparte-
mentet skrev sommeren og 
høsten 2010, og som ble lagt 
fram i rettsaka mellom Norsk 
Havbrukssenter  (NHS) i 
Brønnøysund og Staten v. Fis-
keridirektoratet. NHS fikk ikke 
konsesjon, og har gått til sak for 
å få avslaget kjent ugyldig.

For første gang avsløres spil-
let i kulissene. 

Skjønnhetskonkurranse 
Den politiske dramaturgien, 
slik saka utviklet seg, bekymret 
embetsverket i departementet 
– og det alvorlig.

– Tillatelsene  i  2009-runden 
ble tildelt mot et fast vederlag et-
ter en skjønnhetskonkurranse 
med kriterier for prioritering. 
Under regjeringas behand-
ling av saka høsten 2008 ble 
det drøftet hvorvidt tildelinga 
burde skje etter en lukket bu-
drunde med pre-kvalifisering 
eller en skjønnhetskonkurran-
se. Både i Ap og SV ønsket man 
en skjønnhetskonkurranse, 
selv om fiskeriminister Helga 
Pedersen var 
åpen for beg-
ge alternativ. 
Bare SV gikk 
inn for lukket 
budrunde med 
pre-kvalifise-
ring. Mottaker 
av notatet, som 
ble skrevet 
8.juni 2010, var setteminister 
Trond Giske. 

Utålmodig Giske
Få dager før hadde han fått et 
annet notat der departementet 
frarådet Giske å tildele en bun-
ke nye konsesjoner til selskap 
som eventuelt kom til å miste 
sine som resultat av ankebe-
handlinga for de 65 første.
Men Giske slo seg ikke til ro 
med dette. Han bad om ei «dy-
pere vurdering» og ville ha 
vurdert om flere konsesjoner 
nå kunne tas fra nye runder 
som måtte komme i framtida. 
Han bad også om ei nærmere 

vurdering av statens erstat-
ningsansvar.

En så klar politisk marsjord-
re kunne ikke neglisjeres. Men 
mulighetene av å tildele ekstra 
konsesjoner krydres med fag-
lige advarsler. Embetsverket i 
avdeling for havbruk, sjømat og 
marked viser blant annet til at 
tildeling av flere konsesjoner 
må behandles i regjeringa. Og 
basert på tidligere erfaring 
antar Fiskeri- og Kystdepar-
tementet at miljøvernminister 
Erik Solheim vil være kritisk 
til enda flere konsesjoner: 
Miljøfaglig uforsvarlig og en 
omkamp der SV vil tape enda 
politisk anseelse enn de gjorde 
i 2009.

Schjøtt’en som los
Fagdeparte-
mentet viser 
også at forde-
linga av de 65 
konsesjonene 
i 2009 – fylke 
for fylke – var 
resultat av et 
n æ r i n g s - o g 
distriktspoli-
tisk kompro-
miss som ble loset i havn av 
samordningsminister Karl 
Eirik Schjøtt-Pedersen med 
statsråder og statssekretærer 
fra alle de tre partiene.

gunnar.grytas@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 87

KOMPROMISS: Fordelinga av de 65 laksekonsesjonene i 2009 
– fylke for fylke – var resultat av et nærings-og distriktspoli-
tisk kompromiss som ble loset i havn av samordningsminister 
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. ILL.FOTO: DAGENS NÆRINGSLIV
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65 nye laksekonsesjoner. Nord-
land skulle få 15 av disse.

Norsk Havbrukssenter (NHS) QQ

i Brønnøysund:  landets minste 
oppdretter, var en som fikk 
avslag.

Det skjedde både ved ordinær QQ

tildeling og i klagerunden. Men 
det er ingen uenighet om at det 
første avslaget skjedde på feil 
grunnlag

Etter at også klagen ble avvist, QQ

har NHS saksøkt Fiskeri-og 
Kystdepartementet med krav om 
at vedtaket dømmes ugyldig.

Stridsspørsmålet i saka er do-QQ

kumentert evne til å foredle laks 
og hvor godt NHS har lagt dette 
fram i søknaden sammenlignet 
med andre.

NHS mener at de ikke er QQ

dårligere enn Bindalslaks og 
Kobbvåglaks som fikk konsesjon. 
Begge fikk medhold i sine anker. 
Da røk to selskap ut: Gildeskål 
Forskningsstasjon og Lofoten 
Sjøprodukter.

Begge fikk senere konsesjon QQ

i en ny runde året etter. NHS 
krever at også disse vedtakene 
oppheves som ugyldige.

Fiskeriminister Lisbeth Berg QQ

Hansen er som aksjonær i 
Bindalslaks inhabil i saka. Derfor 
er det Fiskeridirektoratet som er 
saksøkt på vegne av staten.

SV ville ha en lukket 
budrunde og mest mulig 
penger i statskassa. 
Men Ap og Sp ville ha en 
skjønnhetskonkurranse 
da 65 nye laksekonse-
sjoner skulle tildeles i 
2009.

z konsesjoner

Karl Eirik 
Schjøtt-
Pedersen

Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et neiFylkesråd for næring i Nordland er en av dem som har kjempet for at det skulle gis erstatnings-konsesjoner til selskapene som mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen.For tre uker siden skrev fylkesråd for næring i Troms, Knut Werner Hansen, brev til Stortingets næringskomité om at hvis Nordland fikk «er-statningskonsesjoner», måtte de andre fylkene også få.– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker det dit hen at Werner Han-sen ikke hadde satt seg inn i saken. Brevet gjorde at jeg begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-sesjoner. Nå er jeg glad for Giskes avgjørelse. I denne saken er det fornuften som har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar BergBodø– Troen på om vi skulle få en konsesjon i erstatning for den vi mistet har gått i bøl-gedaler. Nå er vi bare lykke-lige for at det til slutt gikk bra, sier Mosseng. På fredag ble det kjent at settestatsråd for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i konsjonssaken, næringsminister Trond Giske, «gir» én laksekonsesjon hver til de fire selskapene Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon i Nordland og Hennco og Telavåg Fiske-oppdrett i Hordaland.Alle de fire mistet konsesjo-nene de ble tildelt i konsesjons-runden 2009 i den påfølgende klagerunden, vel ett år etter at de ble tildelt konsesjonene.Alle som ble tildelt konsesjo-ner i 2009, fikk konsesjonen med forbehold om at de kunne miste dem i klagebehandlingen. Den lange saksbehandlingsti-den fra konsesjonstildelingen til avgjørelsen i klagebehandlin-gen er et viktig moment i Giskes vurdering om å gi selskapene «erstatningskonsesjoner».Begynte å investere– Vi ventet i tre måneder etter at vi fikk tildelt konsesjonen. Men da følte vi at vi ikke kunne vente lenger og begynte å investere med tanke på at vi skulle få beholde konsesjonen. Det var derfor tøft da vi i vår fikk vite at vi lå an til å miste den og at vi noen måneder senere faktisk gjorde det, sier Mosseng.Lofoten Sjøprodukter har fra før av to konsesjoner. Selskapet har eget slakteri og vil følge opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den nye konsesjonen.Gildeskål Forskningsstasjon er et annet selskap i Nordland som mistet sin 2009-konsesjon i klagebehandlingen, men som nå har fått en «giskekonse-sjon».«Giskekonsesjoner»– Vi er nå lyk-kelige over Gis-kes avgjørelse. Vi har gjort store investe-ringer fordi vi var sikre på at vi ville beholde 2009-konse-sjonen. Blant annet har vi kjøpt ny arbeids-båt, sier styreleder i Gildeskål Forskningsstasjon, Kjell Lo-rentsen. Selskapet Hennco i Hordaland er i samme situasjon som de to i Nordland. Telavåg Fiskeoppdrett er i en spesiell situasjon. Selskapet får en av «giskekonsesjonene» av spesi-elle grunner. Et annet selskap i Hordaland, Lingalaks, klaget på at selskapet ikke ble tildelt konsesjonen selskapet søkte på i 2009. Selskapet var én dag for sent ute med klagen i forhold til fristen.  Nå har Fiskeri- og kystdepartementet bedt Fiske-ridirektoratet om å behandle klagen til Lingalaks til tross av denne formaliteten. Det kunne bety at Telavåg Fiskeoppdrett mistet sin konsesjon. Men nå har altså Telvåg Fiskeoppdrett fått sin «giskekonsesjon».agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjoneneI fjor ble det tildelt 65 nye QQlaksekonsesjoner. Flere laksesel-skaper som ikke ble prioritert av Fiskeridirektoratet klaget.Det førte til at noen av selska-QQpene som fikk tildelt konsesjo-ner i fjor sommer, mistet sine konsesjoner i år, over ett år etter tildelingen.Nå har settestatsråd Trond QQGiske tildelt «erstaningskonse-sjoner» til fire selskaper som mistet sine konsesjoner.Den delen av vederlaget QQpå åtte millioner kroner som i 2009-runden, tre millioner kroner, som gikk til fylkeskom-munene går i steden til å styrke gjennomføringen av regjeringens strategi for en miljømessig bære-kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret til slutt, sier lakseopp-dretter Roger Mosseng i Lofoten Sjøprodukter. Sist fredag fikk Lofoten Sjøprodukter og tre andre selskaper hver sin «giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon i erstatning for den vi mistet har gått i bølge-dalerRoger Mosseng, lakseoppdretter i Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være tilstede hele uka.Mer bråk i NordlandFakta: stridenNorsk Havbrukssenter mener tildelingen av konsesjoner i Nordland har skjedd på feil grunn-lag. Fiskeridirektoratet tilbakeviser påstandene.z konsesjonser

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-syn til Norsk Havbruks-senter enn de andre

Ber Giskeordne opp

Kort-, mid- og langlenket kjetting som leveres inatursort, malt eller galvanisert utførelse.Fiskerikjetting grad 80 Møt oss på stand A-12
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune i Nordland. Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010. Advarer mot høye lusetall

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

Fornøyd i vest Lite resistens

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serienDen nye generasjonen SAILOR VHF er spesielt designet for fiske- og arbeidsbåter med den velkjente SAILOR kvaliteten og egenskapersom:Selvmonterende     garn Garnets egenskaper:1. Fisker bedre? 2. Stor fleksibilitet i nettet3. Superlett å montere4. Holder seg meget greie under drift, snurrer ikke på telnen5. Mindre krabbe, botnrask6. Mindre slitasje da garneringsmasken står fri- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  demonstrert hvordan garna fungerer - Vi har masse garn på lager, ta kontakt

HAVBRUK 19

Roger Mosseng

HAVBRUK 13FISKERIBLADETFISKAREN  mandag 8. november 2010

FiskeribladetFiskaren 8.nov

HAVBRUK Settefisk: Ertvaag Settefisk i Aure kommunei Møre og Romsdal søker om å få øke produksjonen av settefisk. De har installert resirkuleringsanlegg og har kapasitet til å produsere mer, skriver Intrafish.

Sakbehandlingen var akseptabel

Agnar BergBodøEvalueringsgruppen sendte i forrige uke sin rapport til Fiske-ri- og kystdepartementet, FKD. I Rapporten står det følgende om den lange saksbehandlings-tiden: «Fra søknadsfristen utløp 30.4.2009 til siste vedtak i kla-gesak var fattet 17.11.2010 er det gått 18 måneder. Dette er lang tid. Etter evalueringsgruppens oppfatning er likevel arbeidet utført med tilstrekkelig frem-drift.»Lang tidEt av hovedankepunktene fra 

«kritikerne» av konsesjons-runden 2009, var at saks-behandlingen tok alt for lang tid.– Evalue-ringsgruppen påpeker at 18 måneder er lang tid. Jeg mener også at det er lang tid. Men det er viktig å understreke at saksbehand-lingen var komplisert. Den omfattet saksbehandling og vedtak i to instanser. I enkelte tilfeller måtte vi også vente på rettslig behandling for å gå videre. Vi måtte også sikre oss at konsesjonssøkerne fikk en god behandling i forhold til regelverket, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.Holmefjord tar også opp saksbehandlingstiden i et brev til FKD som ble sendt FKD sam-tidig med rapporten.I brevet skriver hun at saks-behandlingstiden kunne ha vært kuttet ned hvis hun hadde brukt flere ressurser på kon-sesjonsbehandlingen. Man at det ville ha gått ut over andre viktige arbeidsoppgaver i di-rektoratet.

Ikke i samme fylke– Det er mitt ansvar at det har tatt lang tid. Mine medarbei-dere har gjort et god jobb med saksbehandlingen, sier hun.Evalureringsgruppen har også sett på kvaliteten på saksbehandlingen til Fiskeri-dirktoratet i konsesjonsrunden 2009.I rapporten konkluderes det med at: «I all hovedsak er sakene behandlet med tilstrek-kelig kvalitet i alle ledd.»En politisk hovedmålsetting med tildelingsrunden 2009 var at de nye konsesjonene skulle generere virksomhet og ar-beidsplasser på kysten. I kriteriene var det åpnet for at videreforedlingsvirksomhet i forbindelse med de nye kon-sesjonene ikke nødvendigvis måtte skje i samme fylke som matfiskproduksjonen.Dette mente mange oppdret-

tere var uklart i tildelingskri-teriene. Spesielt i Nordland ble dette tema i flere klagesaker.Burde ha avklart tidligereEvalueringsgruppen mener at Fiskeridirektoratet i Bergen burde ha tydeliggjort på et tidligere tidspunkt at videre-foredling og matfiskproduksjon kunne foregå i to forskjellige fylker.I rapporten står det følgende om dette:

«Klageinstansens behand-ling av ett av klagemomentene; nemlig hvorvidt viderefored-ling i andre deler av landet enn i eget fylke skulle vektlegges eller ei. Det er evalueringsgrup-pens oppfatning at dette burde klageinstansen ha avklart på et tidligere tidspunkt.»«Kystdistrikt»Fiskeridirektoratets regionkon-tor ga i juni 2009 de prioriterte konsesjonssøkerne tilsagn om konsesjoner med forbehold at de kunne bli trukket tilbake i en eventuell klagerunde.10. august 2009 kom FKD med en presisering i et brev om at «kystdistrikt» i merkna-dene til konsesjonskriteriene skulle legges til grunn for saks-behandlingen. «Kystdistrikt» er per definisjon kommuner som er omfattet av ordningen dif-ferensiert arbeidsgiveravgift.I slike kommuner kunne altså videreforedlingen skje, også i nabofylket.Burde ha informertDet var Fiskeridirektoratet i Bergen som fikk dette brevet. Direktoratet i Bergen infor-merte ikke regionkontorene om FKDs presisering. Dette 

Fakta: EvaluErEr sEg Fiskeridirektøren satte i QQnovember i fjor ned en gruppe som skulle evaluere direktoratets gjennomføring av tildelingsrun-den 2009.Gruppen skulle se på om den QQsamlede saksbehandlingstiden ble unødig lang.Gruppen skulle også vurdere QQom Fiskeridirektoratets saksbe-handling ble utført med tilstrek-kelig kvalitet.Til slutt skulle evalureings-QQgruppen komme med anbefalin-ger om forbedringspunkter.

En evalueringsgruppe i Fiskeridirektoratet mener at 18 måneders saksbehandlingstid på konsesjonsrunden 2009 er lang tid, men at arbei-det hadde «tilstrekkelig fremdrift».

zBYRÅKRATI

Liv Holmefjord

Det er mitt ansvar  ”at det har tatt lang tidFiskeridirektør Liv Holmefjord
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Chile: Sebastien Roussel, medeier og administrerende direktør i Frankrikes største laksehandler, Direct Ocean, tror økt produksjon av laks i Chile vil føre til mer laks i markedet og dermed økte priser, skriver Intrafish.

Befaring: Miljøvernminister Erik Solheim varsler befaring i Froan før en avgjørelse om videre oppdrettstillatelser. Departementet har søknad om per-manent drift for eksisterende oppdrettsvirksomhet i området til behandling.

villaks: Jo flere oppdretts-laks som rømmer, desto større sjanse for laks på kroken i elvene. Men laksefiskerne vil ha vill laks, framfor mer laks i fryseboksen, skriver forskning.no. Norge tjener milliarder på oppdrett av laks. På den andre siden har vi ingen tall på mil-jøfølgene av oppdrettet. Nå vil forskere ved Norges Tekniske 

Universitet NTNU i Trondheim tallfeste den økonomiske verdien vill laks egentlig har. Det viser seg også at jo mer oppdrettslaks i elva, desto mindre vil laksefiskerne betale for opplevelsen. Følelsen av uberørt natur blir også ødelagt når slik laks dukker opp. Der-med betyr mer rømt laks lavere inntekter for elveeierne.

Villverdien teller mest i laksefisket

Havdyrkerne SA i Florø og Salmon Group AS i Bergen blir ett selskap. I fjor startet eierne samtaler om sammenslåing av selskapene. – Bakgrunnen er i hovedsak den omstrukturering næringa er gjenstand for, og de utfordringer næringa står over-for i forhold til soneinndelinger og lusebekjempelse, heter det i en pressemelding.På grunn av selskapenes ulike organisasjonsformer er en fusjon vanskelig. En ble derfor enige om at HAVdyrkerne skulle legges ned, og at medlemmene deretter gikk inn som aksjonæ-rer i Salmon Group. Årsmøtet i HAVdyrkerne besluttet på lørdag (19. mars) å legge ned selskapet. Salmon Group får ny logo som reflekter at det er to likeverdige parter som skal 

jobbe videre sammen. Hoved-kontoret vil ligge i Bergen, men det vil fortsatt være kontorer i Florø.Nils Inge Hitland vil være leder av Salmon Group. Solveig Willis skal lede Florø-kontoret, mens nåværende leder i HAVdyrkerne, Odd H. Johan-nessen, går over i ny stilling fra 1.april, etter 16 år som leder av gruppen. Håkon Tombre og Erik Osland fra HAVdyrkerne går inn i styret i Salmon Group. Det nye sam-menslåtte selskapet skriver i pressemeldingen: «Salmon Group vil bygge videre på de beste kvalitetene fra begge or-ganisasjonene. Det vil fortsatt være sterk fokus på tradisjo-nelle arbeidsoppgaver som lave kostnader, effektiv produksjon. 

Går sammen til ett selskap

fiskefôr: Det er neppe mulig å ta ut mer industrifisk enn i dag. Samtidig øker oppdrett verden over, og dermed beho-vet for fiskefôr. I 2003 prøvde forskerne å finne ut hvorfor råvarer fra planter ga tarmska-der på oppdrettsfisken. I 2011 har de lykkes langt på vei, og nå kan laksen trygt fôres med halvparten planteolje. Forsker-

ne regner med at andelen plan-teolje kan økes til 70 prosent eller mer, skriver forskning.no. Løsningen på å få laksen til å spise planteføde er å blande flere ulike planter. I tillegg gjør nye metoder med varmebe-handling og tilsetningsstoffer at laksen kan ta opp proteinet i erter og soyabønner like godt som fiskeprotein.

Laksen blir snart planteeter

sjefer: Marine Harvest skal styrke kommunikasjons-avdelingen. Konsernet har lyst ut tre nye sjefsstillinger. De skal rapportere til kommunikasjons-direktør Jørgen Christiansen. – Vi fokuserer ikke på presse eller PR, men skal ha et team med rådgivere som kan bidra til at hele organisasjonen kommu-niserer bedre, sier Christiansen til IntraFish, som søker tre «analytiske og forretningsorien-terte rådgivere».

Kommunkasjon luseproblem: Det vil bli stilt sertifiseringskrav for fiskemerder, opplyste politiske rådgiver i FKD, Fride Solbakken, på Maritimt Samlingsforum i Ålesund nylig. Solbakken sier myndighetene vil fokusere på straff og forebygging for å få kontroll på oppdrettsnæringens problemer. – Bærekraftig opp-drett vurderes opp mot røm-ming, forurensning, sykdom, arealbruk og fôrresurser, sier Solbakken.

Sertifikatkrav

dyrt: Færøyisk egende-finerte makrellkvote på 150.000 tonn kan koste laksenæringen dyrt. EU vurderer straffetiltak som kan ramme færøysk lakseek-sport, skriver Intrafish.

vegetabilsk: Fôr fra planter er ikke nødvendig-vis mer bærekraftig, ifølge Havforskningsinstituttet,  melder Intrafish. Grunnen er at vegetabilske råvarer i fôr vil føre til mer utslipp.

Sakbehandlingen var akseptabel
mener evalueringsgruppen var en feil avgjørelse.I rapporten til evaluerings-gruppen står det følgende om dette:«Selv om dette brevet kom etter at alle tilsagn var gitt, mener evalueringsgruppen at regionen burde hatt denne in-formasjonen da det hadde gitt dem en mulighet til å omgjøre egne vedtak.»«Samtidighet»Fiskeridirektoratet hadde som prinsipp å fatte vedtak i alle konsesjonssakene samtidig. Dette mener evalueringsgrup-pen var greit. I rapporen står det følgende om samtidighets-prinsippet:«Klageinstansen beslutning om å fatte vedtak i alle saker samtidig. Evalueringsgruppen mener det er grunn til å holde fast ved prinsippet om samti-dighet. Vi finner det sannsyn-lig at saksbehandlingstiden, på grunn av blant annet partenes mulige rettslige skritt, ville blitt forlenget dersom en hadde fat-tet vedtak i klagesakene fort-løpende.»Interne folkEvalueringsgruppen har be-

stått av tre medlemmer. Leder for gruppen var regiondirektør for Fiskeridirektoratets re-gion sør, Erik Ludvigsen. De er andre var seksjonssjef Lise Kvinnsland og seniorrådgiver Anne Karin Natås.Lise Kvinnsland hadde en sentral rolle i klagebehandlin-gen. – Poenget med denne eva-luringen var ikke å «granske» Fiskeridirektoratets saksbe-handling. For å gjøre det måtte 

vi ha hatt en ekstern evaluering. Vi ønsket å få ny kunnskap fra erfaringene med 2009-runden. Derfor besto gruppen av en per-son som ikke hadde hatt noe å gjøre med tildeling, en som var aktivt med i saksbehandlingen og en som hadde erfaringer fra tidligere tildelingsrunden, sier Holmefjord.agnar.berg@fbfi.noTelefon: 93 25 63 24

Dette er sakenDet ble utlyst 65 lakse- og ør-retkonsesjoner i forbindelse med konsesjonsrunden 2009.Konsesjonene ble tildelt mot et vederlag til statenDet kom inn 286 søknader. 22 av disse ble avvist.Fylkeskommunene fikk lov til å komme med råd om hvilke selskaper de ville prioritere. Fiskeridirektoratets regionkontor fortok tildelingen.Fiskeri- og kystdepartementet hadde to tildelingskriterier:  Om søker er en mindre aktør og om søker vil legge til rette for økt bearbeiding med sikte på økono-misk integrasjon i kystdistriktene i Norge.

Tildelingskriteriene ble av flere oppfattet som uklare og de førte til mye støy og klager fra opp-drettere som ikke ble prioritert.Fristen om søke var 30. april i 2009. Det siste vedtaket i kla-gesaken ble gjort 17. november i fjor. Klagerunden førte til mye politisk støy som endte med at det ble tildelt to ekstrakonsesjo-ner i Nordland og to i Hordaland.Konsesjonsrunden 2009 er ennå ikke over. Neste uke starter rettssaken mellom Norsk Havbruksenter og staten i Oslo Tingrett.Norsk Havbrukssenter mener at selskapet «mistet» en konse-sjon i klagebehandlingen.

LANG TID: Et evaluerings-utvalg i Fiskeridirektoratet mener at en saksbehand-lingstid på 18 måneder for konsesjonsrunden 2009 er lang tid, men at det har vært tilstrekkelig framdrift.

AnbefalingerDette er evalueringsgrup-pens anbefalinger etter å ha evaluert Fiskeridirektoratets gjennomføring av konsesjons-runden 2009:n Det bør lages en tidsplan for klagebehandlingen med relevante delmål. Tidsplanen må forankres i direktoratets ledelse og departementet bør holdes orientert. n Dette vil være til hjelp for prioritering av arbeidsopp-gaver i avdelingen og for oppfølging av delmål. Avvik eller nye oppgaver som kan føre til avvik fra tidsplanen, rapporteres til ledelsen som tar stilling til nødvendig omprioriteringn Direktoratets medarbeide-re på klagesakene bør ha tett kontakt med medarbeiderne som forberedte arbeidet. Også medarbeidere med erfaring fra tidligere tildelingsrunder, bør trekkes tettere inn i klagesaksbehandlingen.n Det bør etableres rutiner i postmottaket som dokumen-terer tidspunktet for utsen-ding og mottak av post.

n Eventuell klagesaksbe-handlings innvirkning på øvrige tilsagn/avslag bør fremgå tydelig av tilsagnene.n Samtidighet har vært et tema i forbindelse med blant annet utsendelse av tilsagn, forhåndsvarsel om omgjøring og klagebehandling. Eva-lueringsgruppen anbefaler samtidighet.n Regelverkets brukervenn-lighet har evalueringsgrup-pen mottatt en del syn på. Oppsummert anbefaler vi at antall rettskilder holdes på et lavest mulig nivå.n Dersom hensynet til hurtig tildeling skal være mer fremtredende i fremtiden, er 2009-runden ikke en modell som er særlig godt egnet. ”Skjønnhetskonkurranse”-delen av denne runden har vært krevende for forvalt-ningen; alle søknader/klager måles mot alle søknadene i de respektive fylkene. Det må også nevnes at forvaltnings-loven gir partene rettigheter som er tidkrevende.
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Helga 
Pedersen

Skremte  
ikke Giske
Fiskeri- og 
Kystdepar-
tementet 
frykter 
sterke 
reaksjoner 
fra andre 
oppdret-
tere og 
fylkeskommuner langs 
kysten om de åpnet for en 
”plaster på såret”-runde et-
ter ankebehandling.Derfor 
holdt de fast på sin faglige 
anbefaling til Trond Giske 
i flere interne notat ut over 
sommeren og høsten 2010.
Bakgrunnen var at det ble 
avdekket feil saksbehand-
ling ved minst fire søkna-
der om de 65 konsesjonene 
ved runden i 2009 som tilsa 
at klagerne måtte få med-
hold. Dermed måtte noen 
som fikk i første omgang, 
miste det verdifulle papiret 
som resultat av anken og 
at bare 65 konsesjoner 
kunne deles ut.En av dem 
som gjorde trusselen til 
alvor var fylkesråd for 
næring i Troms; den kjente 
AP- og fiskeripolitikeren 
Knut Werner Hansen. – Vi 
forutsetter at vårt fylke og 
andre kystfylker tilgode-
sees dersom FKD gir flere 
tillatelser til Nordland. 
Noe annet vil være en grov 
forskjellsbehandling som 
også vil bidra til å under-
minere tiltroen til for-
valtningssystemet, skrev 
Hansen til departementet.-
Bare noen tillatelser i 
enkelte fylker vil kunne 
bidra til flere utfordrin-
ger – og ikke salominiske 
løsninger, kommenterer 
departementet i notatet av 
8. juni.– På bakgrunn av 
dette mener vi at tildeling 
av nye tillatelser kan 
svekke tilliten til skjønn-
hetskonkurranse på en slik 
måte at det kanskje ikke vil 
være aktuelt å bruke denne 
tildelingsmetoden videre, 
advarer embetsverket i 
FKD.Departementet mener 
at det hører med til spillets 
regler at noen som får en 
konsesjon i første runde, 
risikerer å miste den hvis 
det er gjort feil som får 
konsekvenser i ankebe-
handlinga. Slik har det 
vært før, og slik bør og skal 
det fortsatt være. Normalt 
skal heller ikke dette utløse 
krav om erstatning. 

Trond Giske
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Tjener på kontroll
TJENER: Oppdrettsnæringen vil 
tjene på om en får til en systema-
tisk kartlegging av sykdom hos 
villfisk, mener avdelingsdirektør 
Brit Hjeltnes ved Veterinærinsti-
tuttet.

– Dess mer vi vet om fiske-
helsen til villfisk, dess bedre 
forberedt kan oppdrettsnærin-
gen være på nye sykdommer 
hos oppdrettsfisk. Det samme 
gjelder også den andre vegen, 
sier Hjeltnes.

Hjeltnes sier videre at det er 
meningsløst å snakke om en 
villfiskhelse og en oppdrettsfisk-
helse. 

– Veterinærinstituttet har de 
siste årene begynt å interessere 
seg mer for villfiskhelsen fordi 
den henger så nøye sammen 
med helsetilstanden til opp-
drettsfisk, sier hun.

Hjelnes sier at hvis en har god 
kunnskap om hvilke sykdom-
mer villfisk har, er det mulig for 
oppdretterne å forberede seg på 
«nye» sykdommer.

– Sykdommen francisellose 
hos torsk er et eksempel på en 
sykdom vi først fikk kunnskap 
om fra villtorsk. Svenske forskere 
hadde påvist francisellose på 
villtorsk i Sverige. Ikke lenge 
etter ble  francisellose påvist 
på oppdrettstorsk i Norge, sier 
Hjeltnes.

Hjeltnes sier at det ville være 
fornuftig sette i gang et over-
våkningsprogram på villaks for å 
kartlegge fiskehelsen til villak-
sen.

– Det er greit å starte med vil-
laks. Så kan en senere gå videre 
med andre arter. 

Skreddersydd 
maritim kommunikasjon

Kontakt oss på tlf.
800 888 77 eller
sales.mradio@telenor.com 

www.maritimradio.no

Vi tilbyr flere ulike kommunikasjonsbærere som VSAT og Inmarsat. Kombinert 
med SmartBox fra Telenor får man effektiv komprimering og automatisk skifting 
mellom de ulike bærerne. Fartøyet får sikrere kommunikasjon og lavere utgifter. 
Det kaller vi skreddersydd maritim kommunikasjon!
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KNUSENDE: Fiskeridirektoratets vedtak av 20. mai 2010 avslo 
Norsk Havbrukssenter søknad om en av 15 nye laksekonsesjo-
ner i Nordland  var ugyldig, ifølge Oslo tingrett. Kritikken i dette 
rammer først og fremst direktoratet i Bergen som ikke la nok 
vekt på den kunnskapen regionkontoret i Nordland hadde om 
søkeren og bakgrunnen for søknaden. FOTO: AGNAR BERG
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 Side 100
Skuprapport 2011

HAVBRUK Jobb: Styret i NSB har ansatt Geir Isaksen som ny konsernsjef i NSB-
konsernet. Geir Isaksen kommer fra Cermaq ASA. –Jeg gratulerer NSB. Dette 
er et godt valg, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

les «friske» konsesejoner. «Vant» 
et selskap fram i klagerunden, 
ville et selskap som hadde fått 
tildelt konsesjon, men som ble 
vurdert som dårligere enn kla-
geren, miste sin konsesjon.

I Nordland ble Lofoten Sjø-
produkter og Gildeskål Fors-
kningsstasjon tildelt konsesjo-
ner sommeren 2009. 

Men under klagebehandlin-
gen, mistet de sine konsesjoner 
cirka ett år senere i forbindelse 
med klagebehandlingen.

Dette syntes mange ikke var 

riktig. Derfor fikk de to selska-
pene «tilleggskonsesjoner» 
noen måneder senere.

Aktuell kandidat
Norsk Havbrukssenter mente 
at selskapet var en aktuell kan-
didat da vedtaket om tileggstil-
latelser ble fattet. 

Tingrettet avviste altså å be-
handle dette fordi retten mente 
at selskapet ikke hadde rettslig 
interesse i saken. 

Lagmannsretten må nå 
altså ta stilling til om Norsk 

Begge anker 
konsesjonssak

Agnar Berg
Bodø

Norsk Havbrukssenter har 
anket den delen av dommen i 
Oslo Tingrett som fastslår at 
Norsk Havbrukssenter ikke 
har rettslig interesse i saken 
om tildeling av tileggskonse-
sjoner i 2009-runden. – Lag-
mannsretten skal ha en skrift-
lig behandling av anken. Hvis 
laksmannsretten konkluderer 
med at Norsk Havbrukssenter 
er rettslig part, må tingrettet 
ta stilling til Norsk Havbruks-
senter sin påstand om at et ved-
tak gjort av Fiskeridirektoratet 
like før jul i fjor er ugyldig, sier 
selskapets advokat, Morten 
Kokkim.

Klagerunden
Håpet til Norsk Havbrukssen-
ter er at saken blir behandlet 
på nytt i tingretten og at det 
fører til at selskapet får en til-
leggskonsesjon.
Norsk Havbrukssenter gikk til 
sak mot staten med to påstan-
der om få rettens medhold i å 
gjøre to vedtak i konsesjonsa-
ken ugyldig. Det er fiskeridi-
rektoratet som har gjort begge 
vedtakene.I den ene påstanden 
fikk Norsk Havbrukssenter 
medhold av tingretten. 

Det var et vedtak Fiskeri-

dirketoratet gjorde 20. mai i 
2010.

Kort fortalt gikk dette vedta-
ket ut på at Fiskeridirektoratet 
ikke ville gjøre en ny vurde-
ring av konsesjonssøknaden 
til Norsk Havbrukssenter i 
klagerunden.

Skriftlig behandling
Her kom retten fram til at 
vedtaket av 20. mai var ugyl-
dig og at direktoratet dermed 
må gjøre en ny vurdering av 
selskapets konsesjonssøknad. 

Dette punktet i dommen har 
Fiskeridirektoratet anket.
Den andre påstanden til Norsk 
Havbrukssenter var å få tin-
gretten til å komme fram til at 
Fiskeridirektoratets vedtak fra 
21. desember 2010, som gikk ut 
på å gi Gildeskål Forsknings-
stasjon og Lofoten Sjøproduk-
ter en tilleggskonsesjon hver, 
var ugyldig.

Ikke part
Tingretten behandlet ikke 
denne påstanden fordi retten 
konkluderte med at Norsk Hav-
brukssenter ikke var rettslig 
part i saken.

Dette punktet har altså 
Norsk Havbrukssenter anket 
til lagmannsretten. Og hvis lag-
mannsretten etter sin skriftlige 
behandling av saken komme 
fram til at Norsk Havbrukssen-
ter er å betrakte som rettslig 
part i saken, må Oslo Tingrett 
igjen ta stilling til om vedtaket 
fra 21. desember er gyldig eller 
ikke.

Tilleggskonsesjoner
Laksekonsesjonene i 2009-run-
den ble tildelt sommeren 2009 
med forbehold om at de i en 
klagerunde kunne bli trukket 
tilbake om noen av selskapene 
som klaget var bedre kvalifi-
sert.

Det skulle nemlig ikke tilde-

Fakta: konsesjoner
I konsesjonsrunden 2009 ble QQ

det tildelt 65 matfiskkonsesjoner 
for laks og ørret.

Pris per konsesjon var åtte QQ

millioner kroner, bortsett fra i 
Finnmark. Der kostet en konse-
sjon tre millioner kroner.

Mange mener at tildelings-QQ

kriteriene var uklare og Fiskeri-
direktoratets tildelingspraksis 
varierte fra region til region.

Dette førte til mye støy. Regje-QQ

ringen måtte i fjor høst tildele fire 
tilleggskonesjoer til misfornøyde 
søkere for å få ro.

Det er imidlertid ikke «ro» QQ

ennå fordi både Norsk Havbruks-
senter og Staten har anker en 
dom i Oslo Tingrett som handler 
om tildelingsrunden 2009.

Det kan bli en ny runde i 
tingretten i rettsstriden 
mellom Norsk Hav-
brukssenter og staten 
om Norsk Havbruks-
senter skal få tildelt en 
laksekonsesjon fra kon-
sesjonsrunden 2009.

z konsesjoner

Vi la til grunn  ”at direktoratet 
kom til å anke
Paul Birger Torgnes, 
nestleder i styret i Norsk 
Havbrukssenter

Retten slaktet konsesjonspolitikken

Gunnar Grytås
Tromsø

Slik er dommen fra Oslo tingrett 
der saka var oppe til hovedfor-
handling i april. Her fikk Norsk 

havbrukssen-
ter medhold i 
hovedkravet. 
At Fiskeridi-
r e k t o r a t e t s 
vedtak av 20. 
mai 2010 som 
avslo selska-
pets søknad 
om en av 15 nye 
laksekonsesjoner i Nordland, 
var ugyldig. Kritikken i dette 
rammer først og fremst direk-
toratet i Bergen som ikke la nok 
vekt på den kunnskapen regi-
onkontoret i Nordland hadde 
om søkeren og bakgrunnen for 
søknaden.

–Feil faktum
– Retten mener at vedtaket er 
basert på feil faktum. Denne 
feilen står i nær sammenheng 

med manglende utredning. Fis-
keridirektoratet burde sendt 
saka tilbake til regionkontoret 
for ny vurdering basert på kor-
rekt rettsanvendelse, skriver 
tingrettsdommer Hild Foyn 
Bruun i dommen.

Tildelinga av 65 nye laksekon-
sesjoner i 2009 utløste voldsom 
interesse i oppdrettsnæringa, 
og ikke minst i Nordland der 15 
nye løyver skulle tildeles. Her 
kom det 84 søknader, og etter 
første behandling ved region-
kontoret i Nordland kom det 
ikke mindre enn ni klager - en 
av dem fra Norsk Havbruks-
senter.

Bakgrunnen for avslaget var 
at Torgnes-selskapet i Brønn-
øysund ikke hadde planlagt 
videreforedling av laksen i 
Nordland, men i nabofylket 

Nord-Trøndelag. Nærmere 
bestemt hos familieselskapet 
til Sinkaberg-Hansen der også 
fiskeriminister Lisbeth Berg-
Hansen er aksjonær. 

Her gjorde regionkontoret en 
feil. Foredlingen til Torgnes-
selskapet oppfyllte kravene 
like godt som de andre søkerne, 
kom det fram i arbeidet med 
ankebehandlinga hos direkto-
ratet. 

Slik konsesjonsvilkårene 
skulle tolkes var det likegyldig 
om laksen ble foredlet i hjem-
fylket eller nabofylket.

Informasjon forsvant 
Men ved ankebehandlinga i 
Bergen fram til vedtaket den 
20. mai var det annen viktig 
infomasjon som ble borte på 
veien. Her setter dommen fin-

geren på det kritiske punktet i 
avslaget på anken:

«Når det gjelder Norsk Hav-
brukssenter AS sin aktivitet 
i Nord-Trøndelag, har det for 
direktoratets vurdering vært 
avgjørende at selskapet ikke 
har uttalt i sin søknad, eller på 
annen måte dokumentert, at det 
planlegger bearbeiding utover 

Første dom i saka etter 
rotet med laksekonse-
sjoner i Nordland ble 
et nederlag for fiskeri-
myndighetene. Vedtaket 
som nektet Torgnes-
selskapet Horsk Hav-
brukssenter konsesjon, 
var ugyldig.

z rettssak

Paul Birger 
Torgnes

Det er på det rene  ”at direktoratet har 
unnlatt å ta i betrakt-
ning opplysninger som 
Norsk Havbrukssenter 
har kommet med i kla-
geomgangen.
Oslo Tingrett
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Eksport: Eksportvolumet av norsk laks til Kina utenom Hong Kong er så 
langt i år redusert med 50-60 prosent sammenlignet med i fjor. Ifølge den 
britiske avisen The Telegraph får ikke Lerøy inn fisk i det hele tatt.

Øker: Verdien av kontrakter handlet på Fish Pool økte fra 2,2 milliarder 
kroner i 2009 til 3,5 milliarder kroner i 2010. Veksten fortsetter inn i 2011 og 
det er allerede handlet kontrakter for 1,8 milliarder kroner per april 2011.  

eierskifte: De nye eierne av 
Faroe Seafood har byttet navn 
på selskapet.

De tre selskapene som kjøpte 
flåten til Faroe Seafood og flere 
av deres anlegg har døpt om 
selskapet til Faroe Origin. 

Faroe Origin er fremdeles 
på leting etter en ny adminis-
trerende direktør, opplyser 
styreleder David Jacobsen for 

den færøyske pelagiske grup-
pen Vardin, til IntraFish. 

Vardin er et av tre selskaper 
som sammen kjøpte de mest 
verdifulle eiendelene i Faroe 
Seafood, flåten og fabrik-
kene, i februar i år. De to andre 
selskapene er den islandske 
fiskerigiganten Samherji og den 
færøyske pelagiske gruppen 
Framherji. 

Nye eiere – nytt navn

jobb: Den nye SalMar-sjefen  
Yngve Myhre blir å pendle mel-
lom Oslo og Frøya. Han begyn-
ner som konsernsjef 6.juni. Det 
skriver Dagens Næringsliv og 
Finansavisen .

– Ut fra familiære hensyn 
skal jeg i første omgang pendle 
fra Oslo til Frøya. Intensjonen 
er at vi etter hvert skal finne 
bopel i Trøndelag, uten at det 
nødvendigvis blir på Frøya, sier 
han til DN.

Det er ti år siden han sist var 
på lakseøya på det som trøn-
dere og Adresseavisen kaller 
Gullkysten.

SalMar har fisket etter ny 
konsernsjef i sju måneder. Leif 
Inge Nordhammer sitter til 
Myhre er på plass om en knapp 
måned. Nordhammer ønsket å 
gi seg etter 14 år på toppen.

Myhre 
som er 41, 
jobber med 
eiendomsin-
vesteringer og 
som corpo-
rate-rådgiver 
for Fazenda 
Securities i 
Oslo. 

Tidligere har han ledet Aker 
Seafoods fra Aker Brygge og 
oppdrettsselskapet NovaSea 
på Lovund i Nordland. Han er 
styreleder i Nova Sea nå. Han 
er siviløkonom fra Høgskolen i 
Bodø.

SalMars styreleder Bjørn 
Flatgård kontaktet han «for en 
stund siden». Siden har ting 
«modnet», ifølge DN. 

Og i påska var avtalen på 
plass. 

Yngve Myhre blir pendler

resultat: Lerøy Seafood 
Group nær doblet sitt drifts-
resultat før verdijustering av 
biomasse i årets første kvartal 
sammenlignet med fjorårets. 
Det ble dermed det beste førs-
tekvartal i konsernets historie. 

Lerøy Seafood Group kon-
sernet hadde i første kvartal 
år 2011 en omsetning på 2.225 
millioner kroner som er en opp-

gang fra 1.873 millioner kroner i 
samme periode i år 2010.- Sty-
ret er fornøyd med konsernets 
driftsutvikling og tilfreds med 
periodens resultat som til nå 
er det beste første kvartalet i 
konsernets historie, skriver de 
i en børsmelding.Konsernets 
driftsresultat før verdijustering 
av biomasse ble i første kvartal 
år 2011 på 445,8 millioner.

Lerøy nær dobler driftsresultatet

fôring: Blaut laksefilet 
kan gi store økonomiske tap 
for havbruksnæringa, men 
forskarane er på sporet av ei 
løysing, melder kyst.no. –Vi trur 
sesongbasert fôring i takt med 
fisken si biologiske klokke, kan 
gi resultat, sa Turid Mørkøre til 
deltakarane på FHF sitt seminar 
på Hell i går.Blaut laksefilet 
kostar næringa mykje og er 
peika ut av næringsaktørane 
som eit viktig område å forske 
på. 

Gir fastere filet
forskning: Ny forskning 
tyder på at laks i strømutsatte 
merder fôret med høyenergi 
fôr, gir raskere tilvekst, bedre 
fôrutnyttelse og bedre produkt-
kvalitet. –Det kan derfor lønne 
seg å trimme fisken, sier Mette 
Sørensen i Nofima til kyst.no. 
Sørensen la frem forsknings-
resultater på hvordan strøm-
utsatte lokaliteter kan bidra til 
bedre vekst og kvalitetsgevinst 
under FHF sin samling for aktø-
rer innen verdikjede laks.

Bør trimme fisken

lus: Tallene fra Lusedata for 
april viser at lusemengden 
generelt er lav og på full fart 
nedover. De aller fleste fylker 
har likt eller lavere luse-
mengde enn i fjor. Det store 
Obs-fylket denne måneden 

klima: Hva vil skje i sam-
funns- og næringsliv dersom 
havtemperaturen i nord blir 
høyere, og isen smelter yt-
terligere? Med Barentshavet 
som referansepunkt skal 
man bl.a studere forhold 
rundt fiskeri og akvakultur.

Yngve Myhre

I praksis betyr det at veder-
laget bør gå til Troms og Finn-
mark fylkeskommuner.»

Mot MTB-økning
Norske Sjømatbedrifters 
Landsforening, NSL, skriver 
dette i sitt høringssvar:

«NSL mener at dersom de-
partementet holder på at det 
skal betales vederlag for pro-
duksjonsøkning så må denne 
tilfalle de regionale eller kom-
munale myndigheter som er 
berørt av tildelingen.»

Kapasitetsøkningen i Finn-
mark og Troms ble også møtt 
med motstand. 

Blant annet Norges jeger- og 
fiskerforbund og Norske Lak-

selver frarådet MTB-økningen 
i sine høringssvar. Direktoratet 
for naturforvaltning, DN, skrev 
dette i sitt høringssvar:

«Ikke forsvarlig»
«Endringer i temperaturregi-
met som følge av klimaendrin-
ger vil kunne føre til at lakselus-
oppblomstringen skjer tidligere 
enn hittil, og dermed bli mer 
synkronisert med utvandring 
av laksesmolt. DN mener derfor 
at det ikke er forsvarlig å øke 
produksjonen i nord nå, spesielt 
for den store risikoen som uav-
klart resistenssituasjon gir.»

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

ILA-området
Også oppdretterne i den såkalte 
ILA-regionen i Sør-Troms fikk 
kjøpe mer kapasitet.

Det aktuelle området ble ram-
met av lakssykdommen ILA først 
for fire år siden. 

De vil imidlertid ikke få sette ut 
ny fisk i sjøen så lenge området 
er et område for bekjempelse av 
ILA.

Verdisettingen
Logikken i prisforskjellen på 
MTB-økningen i Troms og 
Finnmark, forklarer Fiskeri- 
og kystdepartementet, FKD, 
med forskjellene på verdien 
på en «standard» lakse- og 
ørretkonsesjon i Troms og 
Finnmark.

I Troms verdsetter FKD en 
standard konsesjon med en 

MTB på 900 tonn til 10 mil-
lioner kroner. I Finnmark har 
en standard konsesjon, ifølge 
FKD, er verdi på tre millioner 
kroner. Dermed må altså 
oppdretterne i Troms betale 
500.000 kroner for en MTB-
økning på fem prosent, mens 
oppdretterne i Finnmark 
slapp med 150.000 kroner.

SAMTLIGE KONSESJONER: 
Et av Mainstream Finnmarks 
sine anlegg. Mainstream og 
de tre andre lakseoppdretts-
selskapene i Finnmark øker 
MTB på samtlige av sine 
konsesjoner.  FOTO: AGNAR BERG

Fakta: Fem prosent
Kapasitetsøkningen for lakse- QQ

og ørretoppdretterne i 2009 var 
i form av tildeling av nye konse-
sjoner.

I 2010-runden skulle samtlige QQ

oppdrettere få økt sin MTB med 
fem prosent. Unntaket var dem 
som drev i ikke-bærekraftige 
områder.

På grunn av den drama-QQ

tiske lakselussituasjonen høsten 
2009, ble MTB-økningen lagt 
på is.

Så i 2010 bestemte FKD at QQ

lakseoppdretterne Finnmark og 
Troms skulle få tilbud om å øke 
sin MTB siden lakslussituasjonen 
der ikke ble ansett som alvorlig.

HAVBRUK Chile: Marine Harvest sier at situasjonen i Chile nå ser veldig lovende ut, 
men at en må være forsiktig og ta det steg for steg. Det sier finansdirektør 
Jørgen K. Andersen i Marine Harvest. (IntraFish)

De blå vil 
ha mer 
oppdrett

Agnar Berg
Bodø

– Fiskeri- og 
kystminister 
Lisbeth Berg-
Hansen må ta 
en avgjørelse 
rimelig fort 
for hva hun vil 
gjøre. Om hun 
vi ha fortsatt 
kapasitetsfrys 
eller om hun gir lakseoppdret-
terne anledning til å øke sin 
maksimal tillatte biomasse, 
MTB. Jeg mener at hun bør 
vurdere å øke kapasitet, sier 
stortingsrepresentant og næ-
ringspolitisk talsmann i Høyre, 
Svein Flåtten (H).

Må utnytte markedet
– Jeg har for-
ståelse for at 
Berg-Hansen 
ser an lakselus-
situasjonen et 
par uker til - 
om den skulle 
forverre seg. 
Gjør den ikke 
det, er det rik-
tig å øke MTB 
for at laksenæringen skal få 
utnytte det gode laksemarke-
der som er nå, sier stortingsre-
presentant og næringspolitisk 
talsmann i Fremskrittspartiet, 
Harald T. Nesvik.

I august i fjor sa tidligere 
fiskeri- og kystminster Helga 
Pedersen at lakse- og ørretopp-
dretterne kunne få øke sin MTB 
med fem prosent per konsesjon 
i 2010. 

Det var imidlertid en del unn-
tak i områder som ikke var reg-
net som bærekraftig for denne 
biomassøkningen.

MTB-økning på is
Før jul i fjor la imidlertid Lisbeth 
Berg-Hansen MTB-økningen på 
is til lakseoppdretterne hadde 
fått kontroll over lakselussitua-
sjonen.

Høsten 2009 er karakterisert 
som den verste når det gjelder 
lakselus i Norge etter at en be-
gynte med lakseoppdrett.

Mattilsynet er myndighetes-
organet som har hatt ansvaret 
for å få lusesituasjonen under 
kontroll, 

Mattilsynet påla laksoppdret-
terne fra Nordland og sørover to 
koordinerte avlusingsperioder, 
vinter- og våravlusing.

For noen dager siden ble re-
sultatet av våravlusingen klar.

Vellykket våravlusing
Mattilsynet karakteriserer 
våravlusingen som vellykket, 
men at en må følge lusenivået 
i oppdrettsanleggene nøye 
framover.

– Våravlusingen har vært 
vellykket når vi ser på vil-
lakssmoltutvandringen. Men 
næringen har en jobb å gjøre for 
å holde lusetallet nede. Lusesi-
tuasjonen kan forverre seg ut 
over sommeren. Det avhenger 
av blant annet sjøvannstempe-
raturen og reistentutvikling 
på lakslus, sier assisterende 
tilsynsdirektør i Mattilsynet, 
Ole Fjetland.

Havforskningsinstituttet 
skriver dette om lusesitusasjo-
nen i fjor og i år i sin foreløpige 
statsusrapport for lakselus på 

villaks i mai og juni i år:
«Det var også da lite lus på 

våren og forsommeren, og en 
betydelig økning utover som-
meren og høsten. Det er sann-
synlig at det samme vil kunne 
skje i 2010.»

Grønt lys 
Nesvik sier at når Mattilsynets 
lusestatsus viser at de fleste 
lakseanlegg har lusetall langt 
under det tillatte og at det ikke 
skjer noen dramatisk forver-
ring, er det bare å gi grønt lys 
for MTB-økning.

Flåtten råder Lisbeth Berg-
Hansen til å gå gjennom luse-
tallene fra Mattilsynet og følge 
med situasjonen nøye for så å 
ta en avgjørelse.

–Det er viktig at laksenærin-
gen vet hva de har å forholde 

seg til. Hvis ikke noe uforutsett 
skjer, bør hennes avgjørelse 
være å gi grønt lys for en MTB-
økning, sier Flåtten.

Direktør for næringsutvik-
ling i FHL, Geir Ove Ystmark, 
mener at laksenæringen nå har 
kontroll på lakselussituasjonen 
og at oppdretterne derfor må få 
anledning til å øke sin MTB.

Alle må få delta
–Vi legger oss ikke opp i vurde-
ringene til Lisbeth Berg-Hansen 
og vi vil ikke lage noen kamp ut 
av dette, men vi mener at det nå 
er greit i et lakselusperspektiv 
å øke MTB, sier Ystmark.

Ystmark sier videre at FHL 
mener at samtlige lakse- og ør-
retoppdrettere i Norge burde få 
ta del i MTB-økningen.

–Vi mener at også oppdret-
tere i områder som i dag ikke 
er definert som bærekraftig for 
en slik økning, bør gis mulig-
het til kapasitestøkning, men at 
MTB-økningen først realiseres 
når området er definert som 
bærekraftig, sier Ystmark

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

VIL ØKE MTB: Fiskeri- og kysteminister Lisbeth Berg-Hansen må snart ta en avgjørelse om MTB skal økes. Høyre og Frp mener at det ser ut til at lakselussituasjonen er å bra nå 
at det bør gis grønt lys for en MTB-økning. ILL. FOTO: DN

Fakta: VEkSt
Tidligere fiskeri- og kystmi-QQ

nister Helga Pedersen lovet 
lakseoppdrettrene i august i fjor 
en økning i MTB per konsesjon på 
fem prosent i år.

Oppdrettrene må kjøpe denne QQ

kapasitetsøkningen. I budsjettet 
er MTB-økningen inntektsført 
med cirka 360 millioner kroner.

Fiskeri- og kystminister Lis-QQ

beth Berg-Hansen la MTB-øknin-
gen på is før jul i fjor. Hun sa at 
det ikke vil bli noen MTB-økning 
før lakselussituasjonen var under 
kontroll.

Resultatetene fra den såkalte QQ

våravlusingen er gode, ifølge 
Mattilsynet. 

Fiskeri- og kystmi-
nisteren må la lakse-
oppdretterne få øke 
produksjonskapasiteten 
basert på «den gode» 
lakselussituasjonen nå, 
mener Høyre og Frp.

z OPPDRETT

Svein Flåtten

Fiskeri- og kyst- ”minister Lisbeth Berg-
Hansen må ta en avgjø-
relse rimelig fort
Svein Flåtten. Høyres næringspoli-
tiske talsmann

Harald T. 
Nesvik
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kystavisa

Fiskeriministeren vil ikke stanse lakseveksten:

lar
seg 
ikke 
stoppe
av lus

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen satser på å gjennomføre MTB-økningen i oppdrettsnæringa neste år, uavhengig av den dramatiske lusesituasjonen. Side 12–13

Banker på pinebenkenPolitikk og milliarder er i spill foran Høyesterett sin dom i striden om Barents Eagle. Side 10–11

–overrasketDag Lindebjerg er femte kandidat til årets navn. Side 7

Folkehjelpen maktesløsNorsk Folkehjelp var klar over faren for at fiskerisamvirket i Asseradores kunne bli «kuppet», og forsøkte å hindre at det skjedde. Side 4–5

z fredagslotten

godt medufisk side 17Avlusning er beviset på laksenæringas bærekraft. Leder, side 2

sånn fra mage til mage ...Side 14–15

nor-seafood.com

The conference will again offer  top-level international speakers  presenting the most important current issues. To see the programme and make your Early Bird registration  - go to www.nor-seafood.comRegisteR now!

WElcomETo ThE fifThannual norTh aTlanTic SEafood forumlillESTrøm  3-4 march2010

Be inspired By the Best! nor-seafood.com
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OPPDRETT? Annonsepakke
på papir og nett:

FiskeribladetFiskaren 
+ intrafish.no 

= halv pris
Gjelder to innrykk i hvert produkt,  

utenom stillingsannonser, inneværende måned. 

Ring 55 21 33 00 e-post annonse@fbfi.no
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Børsen: Norway Royal Salmon blir børsnotert rundt årsskiftet 2010/2011. 
Det sa konsernsjef John Binde i Norway Royal Salmon under en presentasjon 
på RS Platou Markets Sjømatkonferanse i forrige uke.

Marked: Marine Harvest sier at markedet for laks er veldig, veldig sterkt, 
og viser til at prisene i Europa har steget markert samtidig som volumene er 
lite endret. (IntraFish)

resultat: Det store spørs-
målet på Salmon Group sin 
generalforsamling var valget 
av fôrleverandør for det neste 
året.Generalforsamlingen ble 
holdt på Bekkjarvik Gjestgi-
veri i Austevoll. Utfallet ble en 
tettest mulig fordeling mellom 
BioMar og EWOS, med et volum 
på rundt 40.000 tonn på hver 
av de to leverandørene.Etter 

måneder med forhandlinger 
var det knyttet stor spenning i 
gruppen foran helgens samling, 
der hver aksjonær velger fôrle-
verandør ut fra de tilbud som 
gruppen har fått forhandlet 
frem.  – Pris, logistikk og tidli-
gere erfaringer ligger til grunn 
når man velger blant tilby-
derne. Begge de to utvalgte er 
velkjente samarbeidspartnere 

Dødt løp hos Salmon Group

nysatsing: Nova Sea AS 
bruker 40 millioner kroner på 
å utvide slakteriet på Lovund 
- pluss 30 millioner til andre 
investeringer. – Vi er nå i den 
situasjonen at vi har finansielle 
muskler til å gjøre vårt slak-
teri enda mer effektivt. Derfor 
bygger vi det ut med 400 
kvadratmeter, sier daglig leder 
Odd Lorentz Strøm til Rana 
Blad.I dag er kapasiteten rundt 
200 tonn sløyd fisk, sjøl om 
Nova Sea i korte perioder har 
greit å presse 230 tonn gjen-
nom anlegget. Nå skal daglig 
produksjon opp i 300 tonn for 
å klare å ta unna forventet øk-
ning i produksjonen. – I dag er 
slakteriet alt for trangt. Det gjør 
for eksempel jobben til våre 
reinholdere ekstra vanskelig, 
sier Strøm. Avdelingen for bløg-

ging skal flyttes til et nybygg. 
Det vil frigjøre plass til flere 
sløyemaskiner. De har hver en 
kapasitet på 15 laks i minuttet.
Bedriften har allerede satt opp 
et nytt fryselager. – Vi ser også 
for oss å videreføre oppgrade-
ringen av slakteriet neste år. Da 
skal vi få på plass blant annet 
større ventemærer, sier han til 
avisen. Nova Sea har i år satt av 
30 millioner til en ny fôrings- og 
arbeidsbåt, noen lektere og 
opprusting av fortøyninger.

Investeringene vil bidra 
til å hindre smittepress ved 
sykdom, siden utstyr på én lo-
kalitet da ikke blir brukt ved en 
annen lokalitet.En forskrift fra 
Fiskeridirektoratet om sikring 
av oppdrettsanlegg krever at 
alt av fortøyninger skal være 
sertifisert innen 2012. (IF)

Investerer stort på Lovund

MtB: Salmar tror ikke at maksi-
malt tillatt biomasse i Norge vil 
bli økt i år, som myndighetene 
tidligere har antydet.

Det sa konsernsjef Leif Inge 
Nordhammer i Salmar under 
en presentasjon på RS Platou 
Markets Sjømatkonferanse 
torsdag.

-Jeg tror ikke at det vil skje, 
gitt mediestormen om lakselus, 

sa Nordhammer.Daværende 
fiskeriminister Helga Pedersen 
(Ap) meldte tidligere at maksi-
malt tillatt biomasse med skulle 
økes med fem prosent de fleste 
steder i Norge fra 2010, noe 
som senere ble utsatt grunnet 
høye lakselustall.

Konsernsjefen sa også at 
lusesituasjonen nå er under 
kontroll.

Salmar tror ikke på økt MTB

pris: Eksportverdien av ørret 
ble i mai redusert med 32 
prosent sammenlignet med 
samme måned i fjor. 

I mai solgte norske oppdret-
tere ørret for til 100 millioner 
kroner, ifølge FHLs nyhetsbrev 
Akvafakta. I volum ble det 
eksportert 2.361 tonn. Dette 
er 2.099 tonn eller 47 prosent 
lavere enn i mai 2009. Største 
marked for ørret var i mai Russ-
land med en eksportverdi på 54 
millioner kroner. 

Ørreten faller i pris
lus: I Hardangerfjorden har 
infeksjon med lakselus økt i juni 
i forhold til registreringene gjort 
i mai, spesielt på sjøørret i ytre 
del av fjorden. Også i Herdle-
fjorden (Hordaland) og utenfor 
Namsenfjorden (Trøndelag) er 
det observert økt luseinfeksjon 
i juni. I de andre fjordsystemene 
som er undersøkt, viser tallene 
at det fram til nå har vært lite 
lakselus på vill laksefisk. Denne 
situasjonen, med lite lakselus 
om våren og en liten økning i 

Økende lusetall 

Oppkjøp: Cermaq tror at 
det vil skje mye oppkjøp og 
fusjoner i oppdrettsbran-
sjen i Chile i tiden fremover. 
Stemningen i markedet har 
snudd opp de seneste måne-
dene, sier selskapet. (IF)

Børsen: Oslo Børs venter 
at flere fiskerelaterte selska-
per vil bli notert på Oslo Børs 
i tiden fremover. Det sa kon-
sernsjef Bente A. Landsnes 
under en presentasjon på RS 
Platou Markets Sjømatkonfe-
ranse i forrige uke.

Avgjørelse til høsten
MTB: Ekspedisjonssjef Magnor 
Nerheim sier en eventuell MTB-
økning vil bli tatt når departe-
mentet har god oversikt over 
lakselussituasjonen.– Vi «styrer» 
ut fra lusesituasjonen, ikke ut fra 
smoltutsettet til høsten.

I revidert budsjettproposisjon 
for 2009-2010 for Fiskeri- og 
kystdepartementet, står det 
følgende om MTB-økningen:

«Regjeringen vil komme tilbake 
til spørsmålet om kapasitetsøk-
ning for lakseoppdrettsnæringen 
i 2010 på egnet måte i høstse-
sjonen, herunder eventuelle 
budsjettmessige konsekvenser».

VIL ØKE MTB: Fiskeri- og kysteminister Lisbeth Berg-Hansen må snart ta en avgjørelse om MTB skal økes. Høyre og Frp mener at det ser ut til at lakselussituasjonen er å bra nå 
at det bør gis grønt lys for en MTB-økning. ILL. FOTO: DN

Må være langsiktig
– Våravlusingen har en 
kortsiktig effekt. Det er hva 
som skjer framover som er 
avgjørende for om vi lykkes, 
sier koordinator for lakselus-
bekjempelse i FHL, Ketil 
Rykhus.

Han sier at det er de 
langsiktige tiltakene som er 
viktige, som for eksempel 
soneinndelingen, koordinert 
brakklegging, koordinert 
behandling og medisinbruk.

Havforskningsinstituttet, 
HI, skriver i sin luserapport 
at det i fjor vår og forsommer 
også så bra ut med lakslus, 

men at situasjonen forverret 
seg på sommeren og høsten. 
HI mener det samme kan skje 
i år også.

– Ja, men det er en annen 
situasjon  i år. Det vil bli inter-
essant å se virkningen av den 
koordinerte våravlusingen 
sammen med bruk av leppe-
fisk i sommer, sier Rykhus.

Hvordan blir det med luse-
behandling etter at oppdret-
terne er ferdig med behand-
lingen som var pålagt?

– Det vil fortsatt bli koor-
dinerte behandlinger på et 
frivillig basis, sier Rykhus.

Forsatt nei til MTB-økning
MTB: Verken Bellona eller 
Verdens villmarksfond, WWF 
Norge, mener at resultatene 
etter våravlusingen gir grunn til å 
øke maksimal tillatt biomasse for 
lakse- og ørretoppdretterne.

– Vi mener at det ikke er noen 
grunn til å øke MTB nå på grunn 
av at det er mer lus i år enn i fjor 
fordi det står mer oppdrettslaks 
i sjøen, For det andre må vi få på 
plass et annet luseregime. Det 
er ikke riktig å gjøre som i dag 
der en ser på hvor stort antall 
lus det kan være på oppdretts-
laksen. En må se på hva hvert 
enkelt fjordsystem tåler når det 

gjelder lakselus, sier fagansvarlig 
for fiskeri- og havbruk i Bellona 
Marius Dalen.

– Tror du Lisbeth Berg-Hansen 
vi si ja til en MTB-økning. 

– Ikke ut fra faglige grunner, 
sier Dalen.

Rådgiver Karoline Andaur i 
WWF Norge sier at selv om Mat-
tilsynet mener at våravlusingen 
er vellykket, er det ingen grunn 
til å øke MTB i år fordi det kan 
komme en «luseoppblomstring» 
senere i. I tillegg kan det bli mer 
resistent lus.

– Lisbeth Berg-Hansen må si 
nei til kapasitetsøkning. 
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SMILER: Sigbjørn Johnsen kan se frem til klingende oppdretts-
mynt i statskassn. Illustrasjonsfoto

Alle i nord vil 
produsere mer
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Nyetablering: Salmobreed AS har nylig etablert Salmobreed Scotland 
Ltd. Selskapet har som mål å forsyne 40 - 50 prosent av det skotske marke-
det med lakserogn.

Pris: Lakseprisen falt i uke 23, og nærmer seg nå 30 kroner. En oversikt 
utarbeidet av NOS Clearing for Fish Pool viser at snittprisen for laks i uke 23 
ble 31,45 kroner per kilo. Det er en nedgang på 2,51 kroner per kilo. 

Børsen: Oslo Børs vil fort-
sette arbeidet med å få flere 
sjømatselskaper notert. Børsen 
er allerede verdens ledende 
sjømatbørs før Tokyo. Det sier 
administrerende direktør Bente 
Landsnes ved Oslo Børs. – Jeg 
tror at vi vil få fortsatt vekst i 
noterte selskap innen kjerne-
virksomhet innen sjømat som 
oppdrett og fangst. Videre tror 

vi på flere noteringer av selska-
per tilknyttet næringen, som 
videreforedling. Vi tror også at 
flere internasjonale sjømatsel-
skaper vil bli notert.Det er nå 14 
sjømatselskaper på børsen. Det 
seneste året har det ikke vært 
noe netto endring i antall sel-
skaper.  Royal Norway Salmon 
har blitt notert, mens Marine 
Farms har blitt avlistet.

Mer sjømat vil komme på børs

aksjer: Her finner du en over-
sikt som viser hvilke fiskeaksjer 
«storfiskene» handlet med i for-
rige uke. Marine Harvest-aksjen 
er den mest omsatte av fiske-
aksjene på børsen. I forrige uke 
lempet Folketrygdfondet ut 10 
millioner aksjer. Fondet er nest 
største aksjonær med 173,8 
millioner aksjer. KLP Aksjer 
Norge kjøpte 17, 1 nmillioner 
aksjer og dukket opp som den 
30. største aksjonæren. Store 
aktører som HSBC, Statoil Pen-
sjon og UBS AG solgte seg helt 
ut av Marine Harvest. De solgte 
fra 17,7 til 18,8 millioner aksjer 
hver. Morpol-aksjen har steget 
med over åtte prosent den siste 
måneden. Det blir antatt at ak-
sjen blir mer verdt fordi prisene 
på laks faller. Morpol kjøper 
mye fisk i spotmarkedet og har 

hatt noen tunge måneder mens 
lakseprisen var på over 40 kro-
ner kiloet. Kursutviklingen står i 
kontrast til andre lakseaksjer. 

Marine Harvest er ned nesten 
12 prosent, Salmar er ned drøyt 
11 prosent, Lerøy er ned 14 
prosent og Cermaq er ned 6,4 
prosent. I forrige uke nettokjøp-
te Verdipapirfondet Handels-
banken 1,05 millioner Morpol-
aksjer. Fondet eier dermed 
5,05 millioner aksjer. Fondet er 
dermed blitt den tredje største 
aksjonæren i Morpol, opp tre 
plasser i løpet av en uke. 

Gjentatte ganger i år har 
IntraFish meldt at Real Salmon 
nettokjøper i Grieg Seafood. 
I forrige uke nettosolgte Real 
Salmon, som kontrolleres av 
Ivar Holmefjord, 48.687 aksjer i 
Grieg Seafood. 

Dette er aksjene storfiskene handler i

Bedrifter: Norges største 
fiskebedrift er faktisk bare nest 
størst! Lerøy Seafood Group er 
Norges største eksportbedrift 
på fisk. Det viser en oversikt 
som Enirio Norge har laget. 
Den ble offentliggjort i forrige 
uke, men den kyndige leser 
vil oppdage at listen neppe 
er komplett. Store selskaper 
som Grieg Seafood, Salmar og 

Nordlaks er for eksempel ikke 
med på oversikten. I 2010 var 
Statoil den største eksportøren 
av varer og tjenester. Hele 433 
milliarder kroner eksporterte 
selskapet for. 17 fiskeeksportø-
rer er med på topplisten over de 
100 største eksportselskapene. 
Det betyr at – cirka – hver 
femte eksportbedrift blant de 
100 største driver på med fisk. 

Den største er bare nest størst!

oppkjøp: Hendrix Genetics 
har gjennomført kjøpet av 
Landcatch & LNS (Landcatch 
Natural Selection) fra Lithgows 
Limited.Kjøpet markerer en 
viktig milepæl for Hendrix 
Genetics og Landcatch/LNS, 
melder Hendrix Genetics i en 
pressemelding. –I dag går 
Hendrix Genetics inn i verden 
av avl innen oppdrett, en natur-
lig tilpasning til vår eksisteren-
de portefølje av flere arter, sier 
president Thijs Hendrix.

Gjennomfører kjøp
sykdom: Det er bekreftet in-
feksiøs lakseanemi på et anlegg 
tilhørende Mainstream i Alta. 
Etter at Mainstream varslet 
Mattilsynet om mistanke om 
ILA på lokaliteten Sommarbukt 
i Langfjorden, gjennomførte 
Mattilsynet 3. juni inspeksjon 
og prøveuttak. På grunnlag av 
de funn som ble gjort av Mat-
tilsynet og resultater fra videre 
analyser ved Veterinærinstitut-
tet er det nå stadfestet smitte 
av ILA. 

Bekrefter ILA

seminar: Onsdag var 120 
fiskeoppdrettere med på 
Europharmas Lofotseminar 
som i år arrangeres på Røst. 
Fiskehelseseminaret arran-
geres et nytt sted i Lofoten 
hvert år og tiltrekker seg 
oppdrettere fra hele landet.

fôr: Salmon Group har 
sluttført årets fôrforhand-
lingar, og ser fram til dei 
positive resultata dette vil 
gje eigarane våre. Biomar 
og Ewos vert nettverket sine 
avtalepartnarar for det neste 
året, skriver selskapet.

To ganger 
ugyldig
Norsk Havbrukssenten fikk 
avslag fra Fiskeridirektoratet 
i Nordland på sin søknad om 
to matfiskkonsesjoner. 

Begrunnelsen var at 
selskapet ikke hadde planer 
om å videreforedle laksen i 
hjemfylket Nordland, men i 
Nord-Trøndelag.

Selskapet klaget til Fiske-
ridirektoratet i Bergen på 
avslaget og fikk medhold i 
klagen.

29. april i fjor skriver Fiske-
ridirektoratet i Bergen dette 
til Norsk Havbrukssenter:

«Når det gjelder Fiskeridi-
rektoratet region Nordlands 
vurdering av Deres søknad, 
har Fiskeridirektoratet kom-
met til at det er gjort feil ved 
at selskapet har blitt vurdert 
utelukkende på bakgrunn av 
den bearbeiding som foretas/
planlegges innenfor Nordland 
fylke.»

I brevet fra 29. april skriver 
direktoratet videre at direkto-
ratet skal gjøre en ny vurde-
ring av selskapets søknad.

20. mai i fjor gjør imidlertid 
direktoratet i Bergen et nytt 
vedtak som opprettholder 
regionkontorets nei-vedtak.

20. mai-vedtaket til Fiskeri-
direktoratet har Oslo Tingrett 
sagt er ugyldig.

To andre lakseselskaper 
i Nordland, Gildeskål Fors-
kningsstasjon og Lofoten 
Sjøprodukter, fikk tildelt 
konsesjoner sommeren 2009, 
men mister disse under klage-
behandlingen.

De to selskapene går i fjor 
sommer til søksmål mot 
staten med påstand om at 
direktoratet vedtak om tilba-
ketrekking av konsesjonene 
kjennes ugyldig.

Etter stort politisk press 
bestemmer imidlertid næ-
ringsminsiter Trond Giske, 
settestatsråd for fiskeri- og 
kytsminister Lisbeth Berg-
Hansen, seg for at de to 
selskapene i Nordland og to 
i Hordaland allikevel skal få 
beholde konsesjonene. 

Fiskeridirektoratet fattet 21. 
desember vedtaket om «giske-
konsesjonene» til blant annet 
Gildskål Forskningsstasjon 
og Lofoten Sjøprodukter.

Norsk Havbrukssenter 
mener at selskapet også 
skulle ha vært «kandidat» 
for «giskekonsesjonene», og 
påstår derfor at 21. desember-
vedtaket til Fiskeridirektora-
tet er ugyldig.

Havbrukssenter har rettslig 
interesse i forbindelse med 
Fiskeridirektoratets vedtak 
fra 21. desember 2010.

Nestleder i styret til Norsk 
Havbrukssenter, Paul Birger 
Torgnes, sier til Fiskeribledet 
Fiskaren, at det ikke var noen 
overraskende at staten ved 
Fiskeridirektoratet valgte å 
anke.

Anket også
– Vi la til grunn at direktora-

tet kom til å anke. Derfor hadde 

vi forberedt vår egen anke, sier 
Torgnes. Torgnes antyder at 
det ikke hadde vært så aktuelt 
for Norske Havbrukssenter å 
anke om en hadde vært sikker 
på at Fiskeridirektoratet ikke 
ville anke.

Seksjonssjef i Fiskeridirekto-
ratet, Lise Kvinsland, sier at di-
rektoratet anker  tingrettsdom-
men både ut fra faktiske forhold 
og juridiske vurderinger.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

IKKE OVERRAKSET: Nest-
leder i styret til Norsk 
Havbrukssenter, Paul Birger 
Torgnes, sier til Fiskeribledet 
Fiskaren, at det ikke var noen 
overraskende at staten ved 
Fiskeridirektoratet valgte 
å anke. – Vi la til grunn at 
direktoratet kom til å anke. 
Derfor hadde vi forberedt vår 
egen anke, sier Torgnes.
FOTO: SIGBJØRN SANDSMARK 
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Det ble i perioden fra 2005 til 
2008 årlig klaget på mellom 6 
og 12 vedtak til Fiskeridirek-
toratet som hadde med hav-
bruksnæringen å gjøre. I 2009 
ble det klaget på 34 vedtak. I 
fjor til sammen 61 klager på 
vedtak og hittil i år 23 klager.
I fjor var 38 av klagesakene 
knyttet til konsesjonstildelin-
gen 2009. Selskaper som ikke 

ble prioritert i tildelingsrunden 
klaget på vedtakene til direk-
toratet.

– Hvis vi 
holder klager 
som er relatert 
til konsesjons-
runden 2009 
utenfor, så er 
i n n før i ngen 
av den såkalte 
reaksjonsfor-
skriften for 
noen år siden den viktigste 
årsaken til økningen i antall 
klager på våre vedtak, sier fis-
keridirektør Liv Holmefjord. 

Holmefjord legger til at også 
kampen om sjøarealene er en 
viktig grunn til flere klager. Her 
kan det være «andre interes-
ser», som for eksempel fiskeri-
interesser og hytteeiere som 
klager på vedtak, sier hun.

Sivilombudsmannen 
Holmefjord sier at det går med 
en god del ressurser til både 
klagesakene og til saker som 
ender i rettesystemet og hos 
Sivilombudsmannen.

– Det går for lang tid med 
klagebehandlingen. Vi ser nå 
på hvordan dette kan gjøres 
raskere, sier hun.

Holmefjord sier at hun synes 
ikke at det er unaturlig at det 
er mange klagesake, saker som 
ender opp i rettssystemet og 
hos Sivilombudsmannen.

Overtredelsesgebyr
– Både havbruksnæringen og 
regelverket er annerledes nå 
enn det var for 10 år siden. Vi 
behandler flere havbrukssaker 
nå enn tidligere.  I tillegg kan 

våre vedtak ha store økonomis-
ke konsekvenser for et selskap, 
sier hun.

De siste tre årene har Sivil-
ombudsmannen fått på bordet 
tre «konfliktsaker» mellom di-
rektoratet og selskaper i hav-
bruksnæringen. Polarlaks på 
Helgeland klaget inn en sak 
om at selskapet ble urettmessig 

ilagt et overtredelsesgebyr på 
9,2 millioner kroner for brudd 
på biomassebestemmelsene i 
2007. Sivilombudsmannen ga 
selskapet medhold og saken 
førte til endringer i reaksjons-
forskriften.

I sommer fikk Ellingsen 
Seafood i Lofoten medhold hos 
Sivilombudsmannen. Selskapet 

klaget inn til Sivilombudsman-
nen et overtredelsesgebyr sel-
skapet ble ilagt av direktoratet 
for å ha flyttet et lakseanlegg 
cirka 120 meter uten de nød-
vendige tillatelser i orden.

Konsesjonsrunden 2009
Skottneslaks i Lofoten klaget 
inn en sak om at selskapet ikke 
fikk konsesjonen selskapet 
søkte på i 2009. Sivilombuds-
mannen ville imidlertid ikke 
behandle saken. I rettssystemet 
er det for tiden tre saker der 
havbruksselskaper har gått til 
sak mot Fiskeridirektoratet.

To av dem gjelder overtre-
delsesgebyr, 

Både Selsøyvik Havbruk og 
Kvarøy Fiskeoppdrett på Helge-
land er ilagt overtredelsesgebyr 
for brudd på biomassebestem-
melsene i 2007. Begge disse sa-
kene skal opp i rettssystemet.

Ikke dårlig behandling
Den tredje er en ankesake der 
både Norsk Havbrukssenter og 
Fiskeridirektoratet har anket 

Byråkrati 
og rettssikkerhet

Tips oss om flere saker:
Einar Lindbæk, 932 56 323
einar.lindbak@fbfi.no

De siste årene viser 
en dramatisk økning 
i antall saker hav-
bruksnæringen klager 
inn til Fiskerdirektoratet. 
Flere av sakene ender 
i rettsystemet og hos 
Sivilombudsmannen.

z byråkrati

Liv 
Holmefjord

Både havbruksnæ- ”ringen og regelverket er 
annerledes nå enn det 
var for 10 år siden

Stor økning 
i klagesaker

Telefon 97 70 73 00 – www.llentab.no
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Det ble i perioden fra 2005 til 
2008 årlig klaget på mellom 6 
og 12 vedtak til Fiskeridirek-
toratet som hadde med hav-
bruksnæringen å gjøre. I 2009 
ble det klaget på 34 vedtak. I 
fjor til sammen 61 klager på 
vedtak og hittil i år 23 klager.
I fjor var 38 av klagesakene 
knyttet til konsesjonstildelin-
gen 2009. Selskaper som ikke 

ble prioritert i tildelingsrunden 
klaget på vedtakene til direk-
toratet.

– Hvis vi 
holder klager 
som er relatert 
til konsesjons-
runden 2009 
utenfor, så er 
i n n før i ngen 
av den såkalte 
reaksjonsfor-
skriften for 
noen år siden den viktigste 
årsaken til økningen i antall 
klager på våre vedtak, sier fis-
keridirektør Liv Holmefjord. 

Holmefjord legger til at også 
kampen om sjøarealene er en 
viktig grunn til flere klager. Her 
kan det være «andre interes-
ser», som for eksempel fiskeri-
interesser og hytteeiere som 
klager på vedtak, sier hun.

Sivilombudsmannen 
Holmefjord sier at det går med 
en god del ressurser til både 
klagesakene og til saker som 
ender i rettesystemet og hos 
Sivilombudsmannen.

– Det går for lang tid med 
klagebehandlingen. Vi ser nå 
på hvordan dette kan gjøres 
raskere, sier hun.

Holmefjord sier at hun synes 
ikke at det er unaturlig at det 
er mange klagesake, saker som 
ender opp i rettssystemet og 
hos Sivilombudsmannen.

Overtredelsesgebyr
– Både havbruksnæringen og 
regelverket er annerledes nå 
enn det var for 10 år siden. Vi 
behandler flere havbrukssaker 
nå enn tidligere.  I tillegg kan 

våre vedtak ha store økonomis-
ke konsekvenser for et selskap, 
sier hun.

De siste tre årene har Sivil-
ombudsmannen fått på bordet 
tre «konfliktsaker» mellom di-
rektoratet og selskaper i hav-
bruksnæringen. Polarlaks på 
Helgeland klaget inn en sak 
om at selskapet ble urettmessig 

ilagt et overtredelsesgebyr på 
9,2 millioner kroner for brudd 
på biomassebestemmelsene i 
2007. Sivilombudsmannen ga 
selskapet medhold og saken 
førte til endringer i reaksjons-
forskriften.

I sommer fikk Ellingsen 
Seafood i Lofoten medhold hos 
Sivilombudsmannen. Selskapet 

klaget inn til Sivilombudsman-
nen et overtredelsesgebyr sel-
skapet ble ilagt av direktoratet 
for å ha flyttet et lakseanlegg 
cirka 120 meter uten de nød-
vendige tillatelser i orden.

Konsesjonsrunden 2009
Skottneslaks i Lofoten klaget 
inn en sak om at selskapet ikke 
fikk konsesjonen selskapet 
søkte på i 2009. Sivilombuds-
mannen ville imidlertid ikke 
behandle saken. I rettssystemet 
er det for tiden tre saker der 
havbruksselskaper har gått til 
sak mot Fiskeridirektoratet.

To av dem gjelder overtre-
delsesgebyr, 

Både Selsøyvik Havbruk og 
Kvarøy Fiskeoppdrett på Helge-
land er ilagt overtredelsesgebyr 
for brudd på biomassebestem-
melsene i 2007. Begge disse sa-
kene skal opp i rettssystemet.

Ikke dårlig behandling
Den tredje er en ankesake der 
både Norsk Havbrukssenter og 
Fiskeridirektoratet har anket 

Byråkrati 
og rettssikkerhet

Tips oss om flere saker:
Einar Lindbæk, 932 56 323
einar.lindbak@fbfi.no

De siste årene viser 
en dramatisk økning 
i antall saker hav-
bruksnæringen klager 
inn til Fiskerdirektoratet. 
Flere av sakene ender 
i rettsystemet og hos 
Sivilombudsmannen.

z byråkrati

Liv 
Holmefjord

Både havbruksnæ- ”ringen og regelverket er 
annerledes nå enn det 
var for 10 år siden

Stor økning 
i klagesaker

Telefon 97 70 73 00 – www.llentab.no

12 mandag 26. september 2011 FISKERIBLADETFISKAREN
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En tøff balansekamp

Agnar Berg
Bodø

– Hvor mye av laksen vi videre-
foredler, er en vurderingen vi 
gjør hele tiden for å begrense 
tapene, sier Mosseng til Fiske-
ribladetFiskaren.

Verdiskapning på kysten
Videreforedling, eller rettere 
sagt «verdiskapning på kysten», 
var et av kriteriene  i konse-
sjonstildelingsrunden 2009.

Lofoten sjøprodukter i Vest-
vågøy kommune i Lofoten var 
et av selskapene som  lenge 
kjempet for å få en 2009-konse-

sjon. Selskapet 
ble først tildelt 
en konsesjon. 
Senere, i for-
bindelse med 
klagerunden, 
ble konsesjo-
nens inndratt 
og. Før jul i fjor 
ble selskapet 
allikevel tildelt 
konsesjonen. 

Det var næ-
ringsminister 
Trond Giske, 
som var set-
t e s t a t s r å d 
for fiskeri- og 
kystminister 
Lisbeth Berg-
Hansen, som skar gjennom 
ved å tildele en ”giskekonse-
sjon” til blant andre Lofoten 
Sjøprodukter.

Fikk, mistet, fikk
Mosseng sier  at det ble satt 
fisk ut på 2009-konsesjonen 
like etter tildelingen sommeren 
2009. Da det så ut som Lofoten 
Sjøprodukter ville minste kon-
sesjonen, fikk selskapet lov fôre 
opp fisken fram til slakting.

Lofoten Sjøprodukter har 

eget slakteri og viderefored-
lingsanlegg.  

Selskapet har tre kosnesjo-
ner, men skulle ifølge Mosseng 
ha hatt 5 – 6 for å ha hatt drift 
på slakteriet og viderefored-
lingsanlegget hele året.

Gildeskål Forskningsstasjon 
i Nordland var et annet lakse-
selskap som først ble tildelt en 
konsesjon og som mistet den i 
klagerunden. I november i fjor 
ble imidlertid selskapet tildelt 
en «Giske-konsesjon». Styrele-
der i Gildeskål forskningssta-
sjon, Kjell Lorentsen,  sier at 
selskapet med de lave laksepri-
sene som er nå taper penger på 
hvert kilo laks som selges. 

Lave priser i 2 - 3 år
– Det er mye laks som skal ut 

fra Norge. Jeg tror derfor at vi 
får 2 – 3 år med lave laksepri-
ser, sier Lorentsen.

– Angrer du på at dere kjøpte 
2009-konsesjonen for åtte mil-
lioner kroner i vederlag?

– Nei det gjør jeg ikke, vi ser 
langsiktig på dette, sier han.

Gildeskål Forskningsstasjon 
slakter laksen sin hos Fisker-
kroken lakseslakteri i Gilde-
skål kommune. Lorentsen sier 
at foreløpig videreforedles ikke 
laks fra Gildeskål Forsknings-
stasjon. Men at det kommer 
snart til å skje.

Lingalaks i Hordaland er at 
av selskapene på Vestlandet 
som etter en lang historie ble 

tildelt en Giske-konsesjon i fjor. 
Åse Haugarvoll i Lingalaks sier 
at hun tror de lave prisene bare 
vil vare en kort periode  og at 
det var lurt å stå på for å sikre 
seg 2009-konsejonen.

Totalt ok
Hennco AS i Hordaland var det 
fjerde lakseselskapet som ble 
tildelt en «Giskekonsesjon» i 
fjor høst.

Daglig leder Leif Runde Pe-
dersen i Hennco sier at konse-
sjonen har vært i drift lenge 
og en stor del av det Hennco 
slakter av laks går til videre-
foredling.

Med en kilopris ned mot 22 
kroner, taper selskapet penger 
på hvert kilo laks som produ-
seres. Pedersen sier 2011 totalt 
ikke blir så ikke ille, men at det 
blir svært tøft for dem som kun 
slakter laks i andre halvår.

– Hadde det blitt som enkelte 
økonomiprofessorer spådde, 
vill det gått riktig bra nå. Men 
«ekspertens» spådommer var 
totalt skivebom, sier Peder-
sen.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FILET OG FERSK: På lak-
seslakteriet til Lofoten Sjø-
produkter. Selskapet sender 
fra seg både filetprodukter og 
fersk hel laks. FOTO: AGNAR BERG 

Fakta: konsesjoner 09
Det ble tildelt 65 lakse- og QQ

ørretkonsesjoner i konsesjons-
runden 2009. 

Fiskeri- og kystdepartementet QQ

hadde to tildelingskriterier.
Det ene var om søker er en QQ

mindre aktør.
Det andre var om søker vil QQ

legge til rette for økt bearbeiding 
med sikte på økonomisk integra-
sjon i kystdistriktene i Norge.

I tider med høge laksepriser QQ

har det lønt seg bedre å sende 
fisken ubearbeidet ut i markedet.

Det må være en fin ba-
lanse mellom laks som 
selges rund, og laks som 
videreforedles i tider 
med lave laksepriser for 
å kunne tjene penger, 
sier Roger Mosseng i 
Lofoten Sjøprodukter.

z foredling

Roger 
Mosseng

Hvor mye av laksen  ”vi videreforedler er en 
vurderingen vi gjør hele 
tiden for å begrense 
tapene
Roger Mosseng i Lofoten 
Sjøprodukter

Økoning: Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen gir grønt lys for at 
lakse- og ørretoppdretterne i Finnmark og Troms får anledning til å øke sin 
maksimale tillatte biomasse, MTB, med fem prosent neste år.

Hud2: Målet for forskinga Pittman gjer på slimcellene er å finne ei refe-
ranseportefølje for korleis slimdanninga på laksen er. Ut frå dette kan ein så 
prøva å finna måtar å auka slimdanninga på, for å styrka forsvarsverket.

Fryktet et nei
Fylkesråd 
for næring i 
Nordland er 
en av dem 
som har 
kjempet for at 
det skulle gis 
erstatnings-
konsesjoner 
til selskapene 
som mistet sine konsesjoner i 
klagebehandlingen.

For tre uker siden skrev 
fylkesråd for næring i Troms, 
Knut Werner Hansen, brev til 
Stortingets næringskomité 
om at hvis Nordland fikk «er-
statningskonsesjoner», måtte 
de andre fylkene også få.

– Det syntes jeg var et dumt 

utspill fra Troms og tolker 
det dit hen at Werner Han-
sen ikke hadde satt seg inn 
i saken. Brevet gjorde at jeg 
begynte jeg å frykte at Giske 

ikke ville gi «erstatningskon-
sesjoner. Nå er jeg glad for 
Giskes avgjørelse. I denne 
saken er det fornuften som 
har seiret, sier Knutsen.

Knut Werner 
Hansen

Fikk fire 
friske fra 
Giske

Agnar Berg
Bodø

– Troen på om 
vi skulle få en 
konsesjon i 
erstatning for 
den vi mistet 
har gått i bøl-
gedaler. Nå er 
vi bare lykke-
lige for at det 
til slutt gikk 
bra, sier Mosseng. På fredag 
ble det kjent at settestatsråd for 
fiskeri- og kystminister Lisbeth 
Berg-Hansen i konsjonssaken, 
næringsminister Trond Giske, 
«gir» én laksekonsesjon hver 
til de fire selskapene Lofoten 
Sjøprodukter og Gildeskål 
Forskningsstasjon i Nordland 
og Hennco og Telavåg Fiske-
oppdrett i Hordaland.

Alle de fire mistet konsesjo-
nene de ble tildelt i konsesjons-
runden 2009 i den påfølgende 
klagerunden, vel ett år etter at 
de ble tildelt konsesjonene.

Alle som ble tildelt konsesjo-
ner i 2009, fikk konsesjonen 
med forbehold om at de kunne 
miste dem i klagebehandlingen. 
Den lange saksbehandlingsti-
den fra konsesjonstildelingen 
til avgjørelsen i klagebehandlin-
gen er et viktig moment i Giskes 
vurdering om å gi selskapene 
«erstatningskonsesjoner».

Begynte å investere
– Vi ventet i tre måneder etter at 
vi fikk tildelt konsesjonen. Men 
da følte vi at vi ikke kunne vente 
lenger og begynte å investere 
med tanke på at vi skulle få 
beholde konsesjonen. Det var 
derfor tøft da vi i vår fikk vite 
at vi lå an til å miste den og at 
vi noen måneder senere faktisk 
gjorde det, sier Mosseng.

Lofoten Sjøprodukter har fra 
før av to konsesjoner. Selskapet 
har eget slakteri og vil følge 
opp tildelingskriteriet med å 

videreforedle laksen fra den 
nye konsesjonen.

Gildeskål Forskningsstasjon 
er et annet selskap i Nordland 
som mistet sin 2009-konsesjon 
i klagebehandlingen, men som 
nå har fått en «giskekonse-
sjon».

«Giskekonsesjoner»
– Vi er nå lyk-
kelige over Gis-
kes avgjørelse. 
Vi har gjort 
store investe-
ringer fordi vi 
var sikre på at 
vi ville beholde 
2009-konse-
sjonen. Blant 
annet har vi kjøpt ny arbeids-
båt, sier styreleder i Gildeskål 
Forskningsstasjon, Kjell Lo-
rentsen. Selskapet Hennco i 
Hordaland er i samme situasjon 
som de to i Nordland. Telavåg 
Fiskeoppdrett er i en spesiell 
situasjon. Selskapet får en av 
«giskekonsesjonene» av spesi-
elle grunner. Et annet selskap 
i Hordaland, Lingalaks, klaget 
på at selskapet ikke ble tildelt 
konsesjonen selskapet søkte på 
i 2009. Selskapet var én dag for 
sent ute med klagen i forhold 
til fristen.  Nå har Fiskeri- og 
kystdepartementet bedt Fiske-
ridirektoratet om å behandle 
klagen til Lingalaks til tross av 
denne formaliteten. Det kunne 
bety at Telavåg Fiskeoppdrett 
mistet sin konsesjon. Men nå 
har altså Telvåg Fiskeoppdrett 
fått sin «giskekonsesjon».

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

FIRE FRISKE: På fredag ble det klar at Lofoten Sjøprodukter (bildet) og tre andre selskaper får 
erstatningskonsesjoner fordi de mistet sine konsesjoner i klagebehandlingen. Bak avgjørelsen 
står settestatsråd Trond Giske. ARKIVFOTO

Fakta: konsesjonene
I fjor ble det tildelt 65 nye QQ

laksekonsesjoner. Flere laksesel-
skaper som ikke ble prioritert av 
Fiskeridirektoratet klaget.

Det førte til at noen av selska-QQ

pene som fikk tildelt konsesjo-
ner i fjor sommer, mistet sine 
konsesjoner i år, over ett år etter 
tildelingen.

Nå har settestatsråd Trond QQ

Giske tildelt «erstaningskonse-
sjoner» til fire selskaper som 
mistet sine konsesjoner.

Den delen av vederlaget QQ

på åtte millioner kroner som 
i 2009-runden, tre millioner 
kroner, som gikk til fylkeskom-
munene går i steden til å styrke 
gjennomføringen av regjeringens 
strategi for en miljømessig bære-
kraftig havbruksnæring.

– Rettferdigheten seiret 
til slutt, sier lakseopp-
dretter Roger Mosseng 
i Lofoten Sjøprodukter. 
Sist fredag fikk Lofoten 
Sjøprodukter og tre 
andre selskaper hver sin 
«giskekonsesjon».

z konsesjoner

Kjell 
Lorentsen

Troen på om vi  ”skulle få en konsesjon 
i erstatning for den vi 
mistet har gått i bølge-
daler
Roger Mosseng, lakseoppdretter i 
Lofoten Sjøprodukter

HAVBRUK Miljømerking: For første gang har en miljøvernorganisasjon egen stand 
under Nor-Fishing i Trondheim. Den norske avdelingen av WWF vil være 
tilstede hele uka.

Mer bråk i Nordland

Kjersti Sandvik
Bergen

Arnfinn Torg-
nes og Norsk 
Havbrukssen-
ter mener det 
var en forstå-
else om å vente 
med å tildele to 
konsesjoner i 
Nordland, til 
den rettslige 
striden mellom Fiskeridirek-
toratet og Norsk Havbrukssen-
ter var behandlet i Borgating 
Lagmannsrett. 

– I stedet tildeler de to kon-
sesjoner, før dommen i lag-
mannsretten. Vi er oppgitt, sier 
Torgnes.

Utsettelsen
Han reagerer også på at myn-
dighetene ba om utsettelse på 
ankefristen.
– Fiskerimyndighetene ba først 
om en utsettelse på en uke, så 
benytter de denne utsettelsentil 
å fatte vedtak i saken. På denne 
måten forsøker de å unngå en 
vurdering av holdbarheten i 
saksbehandlingen. Dette er å 
misbruke rettssystemet, sier 
Torgnes.

Dette er ikke Lise Kvinns-
land, seksjonssjef i Kyst- og 
havbrukssavdelingen i Fiske-
ridirektoratet enig i. 

– For det første kunne det tatt 

måneder før 
Lagmannsret-
ten avgjorde 
saken. Dette er 
det ikke mulig 
å fortuse, men 
beror på hvilke 
andre saker 
Lagmannsret-
ten har til be-
handling. Saken kunne også 
ha blitt anket videre til Høy-
esterett, noe som ville ha tatt 
enda lengre tid. I mellomtiden 
ville flere andre ventet på å få 
sin klage behandlet, og vi hadde 
ingen grunn til å ta mer hensyn 
til Norsk Havbrukssenter enn 
de andre, sier Kvinnsland. 

– Vi hadde allerede en kjen-
nelse som ga oss medhold på 
alle punkt. 

Misforståelse
Til påstanden om at Fiskeri- 
og kystdepartementet ba om 
utsettelse på tilsvar på Norsk 
Havbrukssenter sin ankesak, 
for at direktoratet skulle be-
nytte tiden til å fatte vedtak i 
saken har hun følgende kom-
mentar:

– Det er mange misforståelser 
her, og dette er en av dem. Vi har 
ikke hatt noe med utsettelsen 
å gjøre. Regjeringsadvokaten 
ba om utsettelse på grunn av 
ferieavvikling ved sitt kontor.

Kvinnsland tilbakeviser 
også at de tre søknadene Bin-
dalaks, Kobbvåglaks og Norsk 
Havbrukssenter nærmest var 
identiske, noe Norsk Havbruks-
senter mener. 

– Bindalaks sin søknad er i en 
klasse for seg. De har sannsyn-
liggjort planer om en helt annen 
og høyere bearbeidingsgrad 
enn flere av de andre søkerne 
som fikk tillatelse i Nordland. 

Regelverk
Kobbvåglaks har sannsyn-
liggjort bearbeiding ut over 
slakting i sin søknad. Noe som 
skiller dem fra Norsk Havbruks-
senter, som ikke har synliggjort 
noe om bearbeiding ut over 
slakting, sier Kvinnsland.

Hun viser til at det følger av 
regelverket, utlysningen og 
søknadsskjemaet at søknaden 
må være komplett på søknads-
tidspunktet, og at denne ikke 
kan suppleres fra søker eller 
andre kilder.

– Norsk Havbrukssenter har 
enten ikke lest dokumentene 
godt nok, eller misforstått kra-
vene, noe som er beklagelig, 
sier Kvinnsland. 
 
Konkurransevridende 
Norsk Havbrukssenter har 
hevdet at regionkontoret i 
Nordland kjente til selskapets 
planer, og at dette skulle ha 
vært tatt hensyn til. Kvinnsland 
viser til at det ikke ville ha vært 
i samsvar med regelverket og 
forutsetningene for tildelingen 
å ta hensyn til informasjon som 
den enkelte saksbehandler satt 
inne med. 

– Det var ikke adgang til 
og ville ha utgjort en fare for 
usaklig forskjellsbehandling 
om regionkontoret skulle ha 
hatt anledning til å ta hensyn til 
opplysninger saksbehandlerne 
satt inne med, av mer eller min-
dre tilfeldige grunner, om de 
forskjellige selskapene. Hva da 
med et selskap regionkontoret 
ikke kjente til? 

En slik praksis ville dessuten 
gjort det umulig å etterprøve 
om saksbehandlingen hadde 

gått riktig for seg, sier Kvinns-
land. 

Spilleregler
Hun viser til at det i en kon-
kurransesituasjon er viktig å 
ikke endre spillereglene under-
veis. Dersom nye opplysninger 
skulle kunne vektlegges, måtte 
alle søkere ha fått samme an-
ledning til å komme med til-
leggsopplysninger. Et system 
for dette var det ikke lagt opp til 
i denne tildelingsrunden.

– Men Norsk Havbrukssen-
ter har full anledning til å få 
overprøvd lovligheten av saks-
behandlingen i en rettssak, sier 
Kvinnsland.

kjersti.sandvik@fbfi.no
Telefon: 55 21 33 28

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Fakta: striden
Fiskeridirektoratets region-QQ

kontorer tildelte i fjor sommer 65 
lakse- og ørretkonsesjoner. 60 
av disse var knyttet til konkrete 
fylker. Flere selskaper som ikke 
ble prioritert klaget regionkonto-
renes vedtak til Fiskeridirektora-
tet i Bergen.

Klagebehandleingen er ennå QQ

ikke ferdig, over ett år etter at 
konsesjonene ble tildelt.

To selskaper har begjært mid-QQ

lertidig forføyning. Det kan føre 
til enda lenger klagebehandling.

Norsk Havbrukssenter 
mener tildelingen av 
konsesjoner i Nordland 
har skjedd på feil grunn-
lag. Fiskeridirektoratet 
tilbakeviser påstandene.

z konsesjonser

Arnfinn 
Torgnes

Vi hadde ingen  ”grunn til å ta mer hen-
syn til Norsk Havbruks-
senter enn de andre
Lise Kvinnsland

HAVBRUK Oppdrett: avtale: Stortingsrepresentanter fra rødt til grønt og blått vil åpne for permanent lakseoppdrett i Norges største naturreservat til havs, Froan, skriver avisen Nationen.

Ber Giske
ordne opp

Øystein HageBergen

For en uke siden ble det kjent at Lofoten Sjøprodukter og Gildeskål Forskningsstasjon begge mistet sine konsesjoner som en følge av en ankerunde til Fiskeridirektoratet. Kon-sesjonssaken har nå versert i nærmere 12 måneder, og om-trent alle involverte parter, med unntak av Fiskeridirektoratet, betegner saken som en farse. Nå er fylkeskommunen lei.Forutsigbarhet viktig– Når resultatet av klagebe-handlingen foreligger, har det tatt nærmere 12 måneder fra tilsagn ble gitt til endelig av-gjørelse. Dette er en uholdbar lang behandlingstid, mener Knutsen.Han understreker det para-doks at myndighetene krevde omtrent umiddelbar innbeta-ling av prisen på åtte millioner per konsesjonen, men at man så altså venter i nesten ett år før en plutselig får avslag.– Man må kunne forvente en hvis forutsigbarhet. Åtte millioner kroner er tross alt en del penger. Vi mener derfor det burde være en selvfølge at Giske ordner opp, sier han videre.Fylkesråden påpeker videre at selv om tilsagnsmottakerne ble informert om at eventuell bruk av konsesjonene skjedde på egen risiko, så mener han 

det er  uaksep-tabelt å trekke tilbake gitte tilsagn så lang tid i etterkant. –  For ut-sigbarhet er fraværende i denne saks-behandlingen, påpeker han.Sendt brevKnutsen har sendt et brev til Giske, der han ber Næ-ringsministe-ren om å ordne opp i saken.– Nordland fylkeskommu-ne vil be stats-råden følge rådet fra næringen og politikere om å tildele to nye konsesjoner i Nordland fylke. Dette for å få avsluttet proses-sen rundt konsesjonsrunden i 2009 uten at de firmaer som blir rammet av nye tolkninger av tildelingsforskriftene mister sine rettigheter til konsesjonen, er konklusjonen i brevet.Knutsen vil nå prøve å få til et møte med statsråd Giske. Med seg på turen til Oslo håper han å få med seg fylkesordfører i Hor-daland, Torill Selsvold Nyborg, som representerer det andre fylket som har vært preget av konsesjonsrot.Klar argumentasjonKnutsen understreker at det er flere momenter som burde være avgjørende for at løsningen bør bli to ekstra konsesjoner til fylket. Følgende poeng blir skikkert overfor Giske:n Det er over ett år siden konse-sjonen ble gitt til  firmaene.n Det er er ett år siden firmaene betalte inn 8 mill kr. til stats-kassen for konsesjonen.n Først ett år etter utlysningen av konsesjonene kommer Fiske-ridirektoratet til at de har tolket sine egne tildelingsforskrifter feil og på dette grunnlag truk-ket tilbake konsesjonene.n Gildeskål Forskningssta-

sjon AS og Lofoten Sjøpro-dukter AS er kvalifiserte til konsesjonen på grunn av sin oppdrettsvirksomhet og sine foredlingsanlegg i Nordland. Nordland fylkeskommune kan ikke se at bedriftene har gjort noen feil ved å forholde seg til den første tolkningen av tilde-lingsforskriftene.

Håper på løsningFylkeskommunen har vært i dialog med departementet si-den mai måned, og Knutsen har et håp en fornuftig løsning.– Du er ikke redd for at en økning i konsesjonstallet kan få presedens for andre fylker?– Nei, på ingen måte. Nord-land og Hordaland er ulik alle de andre fylkene fordi det her er bedrifter som først har fått og så mistet sine konsesjoner. Det tror jeg også de andre søkerne ser, sier han.- oystein.hage@fbfi.noTelefon: 55 21 33 13

OPPGITT: Ledelsen i Nordland fylkeskommune er frustrert over saksbehandlingen i konsesjonstriden i Nordland. Nå mener fylket at Giske er nødt til å gripe fatt i saken og øke antall konsesjoner for Nordland.

FAKTA: sTridenFiskeridirektoratets region-Qnkontorer tildelte i fjor sommer 65 lakse- og ørretkonsesjoner. 60 av disse var knyttet til konkrete fylker. Flere selskaper som ikke ble prioritert klaget regionkonto-renes vedtak til Fiskeridirektora-tet i Bergen. Klagebehandleingen er ennå Qnikke ferdig, over ett år etter at konsesjonene ble tildelt.To selskaper har begjært mid-Qnlertidig forføyning. Det kan føre til enda lenger klagebehandling.

Fylkesråd for næring i Nordland fylke, Arve Knutsen, ber nå næ-ringsminister Trond Giske ordne opp i konsesjonsrotet i fylket. – Tildel to ekstra konse-sjoner til Nordland, sier han.

z konsesjoner

Forutsigbarhet er  ”fraværende i denne saksbehandlingen.Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland fylke 

HAVBRUK Sykdom: Det ble 17 nye tilfeller med PD i juli. Samtidig blir tallene for juni justert opp med fem tilfeller og ender opp på 22 utbrudd. Statistikken for juni og juli i år går derfor over sommermånedene både for 2007 og 2008.

Rister på hodet over rotet

FAKTA: sTriden

Kritikken mot den siste konsesjonstildelings-runden når nye høyder. Karsten Måsøval fikk konsesjonsavslag, og mener tildelingenpro-sessen kan betegnes som en skam.

z konsesjoner Jeg synes rett og  ”slett at det er en skam at enkelte av de min-ste som bare hadde en konsesjon ikke har fått mulighet til å få flere. Berg-Hansens selskap gjorde reint bord

FHL er kritisk til hele konsesjonstildelingen
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HAVBRUK Vaksiner: Vaksinesalget til laks falt med nesten 30 prosent i juli 2010 sam-menlignet med juli i fjor.Salget av vaksine til laks endte i juli på i underkant av 30 millioner doser. Det er om lag 12 millioner doser mindre enn i fjor.Berg-Hansens selskap gjorde reint bord Fakta: stridenSinkaberg-Hansen går ut som den store vinne-ren i konsesjonssstriden i Nordland. Det er klart etter at Kobbvåglaks og Bindalslaks får konse-sjon, mens Lofoten Sjøprodukter og Gilde-skål forskningsstasjon mister sine.

z Konsesjoner

Dette kan fort ut- ”arte seg til en komplett politisk skandale. Mer rot til retten

Tung sak å behandle

12 Oppdrett: Svært mye av årets 0-åring ligger etter skjema som følge av unormalt lave temperaturer flere steder langs kysten. Dette kan få store konsekvenser, skriver Europharma i en pressemelding.Lus: Salget av avlusingsmidler for badebehandling ble merkbart redusert i juli måned 2010 sammenlignet med juli i fjor. Det er trolig flere grunner til dette, og en av dem er temperaturen. Molaug går av som leder i Akva Group

PD-situasjonen i Ryfylke er alvorlig

Ute til høring Sterk salgsvekst

Ulikt for klagesak i Møre – Ser bort fra for-skriften

Norsk sjømatMarkedsmuligheter
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Arve Knutsen

Trond Giske
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Lise 
Kvinnsland

Kort-, mid- og 
langlenket kjetting 
som leveres i
natursort, malt eller 
galvanisert utførelse.

Fiskerikjetting 
grad 80

 

Tel.: 38 27 25 50 
Mail: post@trygg.no
www.trygg.no

Møt oss 

på stand 

A-12
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Sykdom: Mattilsynet fastsatte fredag en nyforskrift om kontrollområde for 
å forebygge, bekjempe og begrense ILA hos akvakulturdyr i Rødøy kommune 
i Nordland. 

Resultat: Cermaq oppnådde i andre kvartal 2010 et resultat før skatt 
på 480,7 millioner, mot 223,3 mill. i andre kvartal 2009. Driftsresultat før 
verdijustering av biomasse på var 215 millioner kroner for 2. kvartal 2010.

lus: v Oppdrettsnæringens 
lusetall for juli viser dobling av 
antall voksne hunnlus i Sogn og 
Fjordane og 50 prosent økning 
i Hordaland sammenliknet 
med kriseåret 2009. I Horda-
land var det i juli 0,6 voksne 
hunnlus per fisk i snitt. I Sogn 
og Fjordane var det 0,4 voksne 
hunnlus i snitt. Dette er mer 
enn en dobling fra juni og også 

en 100 prosent økning sam-
menliknet med juli i fjor, mener 
Norske Lakseelver. NL allerede 
har fått bekymringsmeldinger 
fra flere av sine medlemmer 
om en økning i lusemengden 
på villfisk fanget i elvene, og 
tallene fra oppdrettsnæringen 
bekrefter at lusemengden langs 
vestlandskysten nå er kraftig 
økende. 

Advarer mot høye lusetall

resultat: Salmar fikk et 
driftsresultat før biomassejus-
teringer på 173 millioner kroner 
i andre kvartal 2010, sammen-
lignet med 102 millioner kroner 
i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets 
kvartalsrapport tirsdag.

Justeringene i biomasse 
utgjorde 26 millioner kroner 
(202).Resultatet før skatt var 

på 205 millioner kroner (327) 
av driftsinntekter på 660 mil-
lioner kroner (456).

Slaktevolumet i Norge var to-
talt 11.100 tonn i andre kvartal, 
ned fra 12,100 tonn i samme 
kvartal i fjor. Inkludert Norskott 
Havbruk var totalt slaktevolum 
i kvartalet 14.200 tonn, ned fra 
14.900 tonn i samme kvartal i 
fjor, melder TDN Finans.

Salmar bedrer marginen med 70 prosent

KONsesJON: – Vi er selvsagt 
fornøyd med vedtaket fra 
Fiskeridirektoratet, tross i alt 
for lang behandlingstid, sier 
Knut Asbjørn Forland i Telavåg 
Fiskeoppdrett til kyst.no. Som 
medeier i Sotra fiskeindustri vil 
en ny konsesjon være av stor 
betydning for bedriften.Fiske-
ridirektoratet har nå avsluttet 
klagebehandlingen i Hordaland 
fylke i forbindelse med tildeling 
av tillatelser til oppdrett av laks, 
ørret og regnbueørret i 2009. 
Vurderingen av klagesakene 
i Hordaland er nå avsluttet. 
Fiskeridirektoratet har avvist 
klagen fra Lingalaks AS med det 
resultat at Telavåg Fiskeopp-
drett AS beholder sitt opprinne-
lige tilsagn.

Fornøyd i vest
syKdOm: Til tross for et 
gjennomsnittelig lusenivå som 
er over tiltaksgrensen på 0,5 
kjønnsmodne hunnlus per 
fisk, så har ikke Mattilsynet i 
Sunnhordland registrert økte 
problemer med resistens. – 
Men vi følger situasjonen nøye, 
sier distriktssjef Arne Oftedal i 
Mattilsynet i Sunnhordland til 
kyst.no Ifølge Lusedata.no er 
det gjennomsnittelige lusenivå-
et i Hordaland 0,6 kjønnsmodne 
hunnlus per fisk.Det er 0,1 over 
tiltaksgrensen som gjelder ut 
august. (Fra 1. september økes 
tiltaksgrensen til 1 kjønnsmo-
den hunnlus per fisk.) Distrikts-
sjef for Mattilsynet i Sunnhord-
land, Arne Oftedal bekrefter 
inntykket.

Lite resistens

resultat: Sølvtrans fikk et 
resultat før skatt på 15,2 mil-
lioner kroner i andre kvartal 
2010, mot -6,0 millioner 
kroner i samme periode året 
før. Det opplyser selskapet 
tirsdag.

MER BRÅK: Problemene rundt tildelingen av oppdrettskonsesjoner tar aldri slutt. Nå er det Norsk Havbrukssenter som reagerer på Fiskeridirek-
toratets håndtering av saken. FOTO: AGNAR BERG

Finne din nærmeste forhandler på: www.radioholland.no   I   post@radioholland.no   I   +47 23 33 80 00

Radio Holland har mer enn 60 avdelinger over 
hele verden. Dette gjør oss til det største globale 
selskap innen maritim elektronikk i verden. Med 
vårt globale nettverk, kan vi levere det meste innen 
maritim elektronikk, airtime tjenester og reservedeler. 

NYHET! SAILOR® 6200 VHF serien
SAILOR 6210 VHF og SAILOR 6215 VHF med class D DSC

Den nye generasjonen SAILOR VHF 
er spesielt designet for fiske- og 
arbeidsbåter med den velkjente 
SAILOR kvaliteten og egenskaper
som:
    - Replay funksjon (opptak/avspilling)
        - Stort display med dimbart rødt baklys
    - Store knapper for enkel betjening
    - Vanntett
    - Kraftig høytaler
           

 

Selvmonterende     
garn 

Garnets egenskaper:
1. Fisker bedre? 
2. Stor fleksibilitet i 

nettet
3. Superlett å montere
4. Holder seg meget 

greie under drift, 
snurrer ikke på 
telnen

5. Mindre krabbe, 
botnrask

6. Mindre slitasje da 
garneringsmasken 
står fri

- Kom innom standen til vsk / Neptunus, og få  
demonstrert hvordan garna fungerer 
- Vi har masse garn på lager, ta kontakt
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Roger 
Mosseng
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Kjell 
Lorentsen

Ingen prisnedgang på bearbeidede lakseprodukter
Det er ingen 
nedgang i 
prisene på 
bearbeidete 
lakseproduk-
ter i Tyskland 
som en følge 
av at råvare-
prisene nå er 
rekordlave, 
sier Eksportutvalget for 
fisk sin fiskeriutsending til 

Tyskland og Polen, Kristin 
Pettersen. Pettersen tror det 
vil gå flere uker før den lave 
råvareprisen gjenspeiler seg 
i lavere prise på bearbeidde 
produkter. – Mekanismen er 
slik nå at videreforedlerne 
ønsker å ta igjen for de dårlige 
tidene de hadde for noen må-
neder siden da lakseprisene 
var høge. De vil så lenge som 
mulig prøve å holde et høgt 

prisnivå. Når det gjelder røkt 
laks i Tyskland så går vi snart 
inn i en høgsesong og det 
bidrar til å holde prisene oppe 
lengre, sier Pettersen. Mar-
kedsanalytiker Paul Aandahl 
i Eksportutvalget for fisk, 
EFF, sier at tendensen er den 
samme for hele EU-markedet 
år det gjelder røkt laks. Det 
er ingen bevegelse nedover 
foreløpig. Pettersen sier at når 

det gjelder fersk laks, så har 
prisene til forbruker allerede 
gått ned.  Aandahl sier at det 
er samme tendens også for 
andre EU-land. Tyskland 
ligger på syvende plass i EU 
som når det gjelder import 
av laks fra Norge. Når det 
gjelder konsum er Tyskland 
på andreplass. Det skyldes at 
mesteparten av laksen som 
konsumeres i Tyskland går 

via Polen for videreforedling. 
Pettersen sier at ting tyder på 
at de tyske billigkjedene Lindl 
og Aldi enten har brutt lakse-
kontrakter eller reforhandlet 
dem fordi de to kjedene for 
tiden selger laks svært billig. 
De to selger ifølge Pettersen 
kun fryste lakseprodukter.

– Det ser ut som de to ope-
rerer i spottmarkedet nå, sier 
Pettersen.

Kristin 
Pettersen

GLK. On-shore kongen!
GLK 220 CDI 4MATIC fra kr 592.400,-. 

• 2,95% rente 
• Komplette vinterhjul på lettmetallfelger 
• 3 års Service- og vedlikeholdsavtale

Kampanjen gjelder til 17. oktober. Forutsetninger for kampanjen tilkommer. 
Ta kontakt med din forhandler eller se www.mercedes-benz.no for mer informasjon.

125 år 
kampanjepakke 
inkludert

Nye B-Klasse. Landkrabbenes nye favoritt.
Nye B-Klasse fra kr 306.800,-. Norgeslansering 19. november.

• 2,95% rente 
• Komplette vinterhjul på lettmetallfelger 
• 3 års Service- og vedlikeholdsavtale

Kampanjen gjelder til 17. oktober. Forutsetninger for kampanjen tilkommer. 
Ta kontakt med din forhandler eller se www.mercedes-benz.no for mer informasjon.

125 år 
kampanjepakke 
inkludert

Nye B-Klasse. Landkrabbenes nye favoritt.
Nye B-Klasse fra kr 306.800,-. Norgeslansering 19. november.

• 2,95% rente 
• Komplette vinterhjul på lettmetallfelger 
• 3 års Service- og vedlikeholdsavtale

Kampanjen gjelder til 17. oktober. Forutsetninger for kampanjen tilkommer. 
Ta kontakt med din forhandler eller se www.mercedes-benz.no for mer informasjon.

125 år 
kampanjepakke 
inkludert
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