Klarering av tillatelser i tilknyttede PO
(tilstøtende områder)
Vedlegg til høringsvar fra Salmon Group AS vedrørende høringsbrev om
fleksibilitet i tilknytning til nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og
ørretoppdrett

Det bør være generell adgang til å klarere
tillatelser over tre Produksjonsområder
• Det er lagt opp til konkurranselikhet mellom store og små aktører

• For at mindre aktører med få tillatelser skal kunne være konkurransedyktig
må det være alminnelig adgang til å klarere en tillatelse i tre
produksjonsområder (PO), selv om tillatelsene er hjemmehørende i et
annet produksjonsområde
• Om man ikke kan klarere en tillatelse over tre PO vil det være umulig for
mindre aktører å opprettholde den fleksibilitet som det er lagt opp til ved å
gi mindre aktører adgang til å få konsernbiomasse (utnytte tillatelsene)
over tre produksjonsområder

Eksempel oppdretter 3 tillatelser før innføring av PO
1 region per 31.12.2016

Lokalitet

Lok 1

Lok 2

Lok 3

Lokalitets MTB

2340 MTB

1560 MTB

780 MTB
0 MTB

Om oppdretter får tillatelser hjemmehørende i 2områder og det ikke er gitt generell adgang til
å klarere over grenser kan oppdretter få kritisk reduksjon i lokalitetskapasitet (Eksempel:
oppdretter velger to tillatelser i PO1 og en tillatelse i PO2)
PO 2

PO 1

Lokalitet

Lok 1

Lok 2

Lok 3

Lokalitets MTB

2340 MTB

1560 MTB

780 MTB
0 MTB

Om oppdretter får tillatelsene hjemmehørende i ett PO og ønsker å utnytte tilgrenset PO
vil det være umulig uten mulighet for å klarere tillatelser i tilgrensende PO
PO 1

Lokalitet

Lok 1

Lok 2

PO 2

Lok 3

Lok 4 ????

Lokalitets MTB

2340 MTB

1560 MTB

780 MTB
0 MTB

Om oppdretter får tillatelser hjemmehørende i to PO og får en usikker dispensasjon til å klarere
PO vil det fortsatt være umulig for oppdretter å klarere i et tredje PO og utnytte konsern MTB
over tre PO slik regelverket legger opp til

Lokalitet

Lok 1

PO 1

PO 2

Lok 2

Lok 3

PO 3

Lok 4

Lokalitets MTB

2340 MTB

1560 MTB

780 MTB
0 MTB

Konklusjon
• For at alle aktører skal ha konkurranselikhet bør det legges opp til en
generell/alminnelig adgang (rett) for oppdrettere å klarere tillatelser i to
tilgrensede PO, i tillegg til det produksjonsområde der tillatelsene er
hjemmehørende
• Om denne adgangen ikke blir gitt vil det være tilnærmet umulig for mindre
oppdrettere å utnytte konsern MTB over 3 områder

• Om det ikke blir gitt en generell adgang til å klarere tillatelser i to
tilgrensende PO vil det bli en klar konkurransevridning mellom større
nasjonale aktører med mange tillatelser på den ene side og mindre lokale
oppdrettsselskaper på andre side

