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Innspill trafikklys 2020 – 2021

Bakgrunn
Regjeringen har nå fått rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilke påvirkning gruppene
mener lakselus skal ha hatt på villfisk i 2021. På bakgrunn av dette ønsker Firda Seafood Group (FSG) å
komme med noen innspill, som også ble tatt opp i dialogmøte 30.11.2021
Kort om Firda Seafood Group
Firda Seafood Group er en 100% familieeid oppdrettsbedrift lokalisert i Gulen kommune i Vestland fylke.
Selskapet er helintegrert med produksjon av settefisk på fire lokaliteter, produksjon av matfisk på 13
konsesjoner og 12 lokaliteter, en visningskonsesjon, eget servicebåt-rederi, slakteri med filetlinjer og eget
eksportselskap. Firda eier og driver også et gjestgiveri ved det gamle knutepunktet Skjerjehamn. Vi lønner 180
ansatte i 7 forskjellige kommuner fra denne virksomheten, og er en viktig hjørnesteinsbedrift på vestlandet.
Firda har alle sine 13 konsesjoner i PO4.
Usikkerhet
Trafikklysordningen legger opp til en regulering og nedjustering av maksimum tillatt biomasse på seks prosent
dersom fargeleggingen blir rødt. For selskap som utelukkende har konsesjoner i dette området er
konsekvensene enorme. I hele næringskjeden, fra smolt til matfisk, til slakteri, bearbeiding og salg vil en
eventuell reduksjon sette spor i mindre aktivitet, redusert behov for arbeidskraft og mindre volum som skal
bære kostnadene. Og konsekvensene vil ikke bare merkes i selskapet, men nærsamfunnet og fastlandindustiren
vil merke ringvirkningene av redusert aktivitet.
Konklusjonen til ekspertgruppen sier at PO4 har høy lakselusindusert villfiskdødelighet i 2021 med stor
usikkerhet.
FSG mener derfor at regulering i volum gir for store konsekvenser for samfunnet og for
fastlandsindustrien som helhet til å bli behandlet etter en modell som viser stor usikkerhet.
Regulering i volum har altså en for stor betydning for de som driver med dette, for arbeidstakere, for
lokalsamfunn og for samfunn som helhet til å bli avgjort med stor usikkerhet.
Samtidig konkluderte ekspertgruppen at PO4 har moderat lakselusindusert villfiskdødelighet i 2020 med
middels usikkerhet.
FSG kan ikke akseptere at det modellen sier gir moderat påvirkning med middels usikkerhet det første
året og høy påvirkning med stor usikkerhet andre året resulterer i høy påvirkning og nedtrekk på seks
prosent.
Vi kan ikke se at dette henger sammen, og oppfordrer styringsgruppen/NDF/regjeringen på det sterkeste til å
tenke helhetlig for å sikre lokale arbeidsplasser og nye investeringer i fastlandsindustrien. Er det rett at PO4
skal risikere nedtrekk fordi fargeleggingen skjer uheldig annethvert år som korrelerer dårlig med PO4? Hele
næringskjeden fra smolt til bearbeiding påvirkes av liten forutsigbarhet med stor usikkerhet.
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(Fra Ekspertgruppens rapport)
Kapitalkrevende lusebekjempelse
Næringen jobber dag og natt med å finne løsninger på luseutfordringene, og det er kapitalkrevende både med
forebyggende og bekjempende tiltak. Det er derfor viktig at kapasitetsgrunnlaget ikke reduseres når
investeringene skal tas.
Særlig er det viktig at ikke kapasitetsgrunnlaget blir justert ned på konklusjoner som er basert på stor
usikkerhet. Investeringer, forutsigbarhet og fremtidstro henger sterkt sammen
FSG vil også komme med følgende forslag: Volum som er blitt eller vil bli trukket ned fra opprinnelig
konsesjonsvolum kan flyttes over i semilukkede anlegg frem til regionen er gul/grønn igjen. Dette vil være et
godt insitament for produsenter som vil satse på grønn teknologi og sikre volum i investeringer som blir gjort.
Ørret
Om lag 85%av ørretproduksjonen i Norge finner sted på vestlandet. Et nedtrekk her vil derfor trekke ned
Norges produksjon av ørret betydelig og uheldig, og på en helt annen måte en hvordan den totale produksjonen
av laks vil bli påvirket.
Norge ønsker å satse på flere arter, og FSG forventer at myndighetene i sin helhetsvurdering også vil se
på denne samfunnsøkonomiske konsekvensen av ørretproduksjonen i et eventuelt nedtrekk.
Oppsummert
FSG oppfordrer styringsgruppen, NFD, Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran og regjeringen til
- At avgjørelsene blir tatt på sikkert grunnlag.
-

At man tenker helhetlig og langsiktig med forutsigbarhet for næringen, lokalsamfunn og
fastlandsøkonomien

-

At næringen gis anledning til å nytte gjøre seg kapitalkrevende teknologi uten å samtidig måtte risikere
at kapasitetsgrunnlaget blir fjernet

-

At man hensyntar ørretproduksjonen i den helhetlige samfunnsøkonomiske vurderingen
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