Trafikklys i PO3
Konsekvenser av et rødt lys
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Produksjonsområde 3
Fra Karmøy til Sotra
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Tillatelser*
pr 31/12
2017

1311

Tonn pr.
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*Omregnet til 780-tonns tillatelser
Kilde: Fiskeridirektoratet
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Slaktevolum 2018 (tonn)

Produksjonsområde 3 er Norges nest største i volum

Laks

300 000

Regnbueørret

250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
PO1

© 2019 Deloitte AS

PO2

PO3

PO4

PO5

PO6

PO7

PO8

PO9 PO10 PO11 PO12 PO13

Kilde: Fiskeridirektoratet

3

Hva betyr et rødt lys i praksis?
Redusert MTB og et negativt stempel
• Norske myndigheter foretar en måling av miljøpåvirkningen langs kysten og
setter et lys for hver av de 13 produksjonsområdene

• For områder som lyser rødt ved målingen høsten 2019 vil det føre til en
reduksjon i maksimalt tillatt biomasse i sjø på 6% (med noen få unntak)

• Nedjusteringen skal hjemles i forskrift og gjelde fra 6 måneder etter at
forskriften trer i kraft og frem til en eventuell ytterligere reduksjon eller
påfølgende grønt lys

• Et rødt lys betyr at norske myndigheter har klassifisert at oppdrettsvirksomheten
i området har en uakseptabel miljøpåvirkning, og at det ikke drives
miljømessig bærekraftig
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Rødt lys for PO3 gir et verditap på minst 1,2 milliarder kroner

• Verdien av en ordinær matfiskkonsesjon er ca. 160 NOKm

• 6 % MTB - reduksjon gir et verditap på 10 NOKm pr tillatelse
-10
?

• Med 122 tillatelser i PO3 gir rødt lys et verditap ca 1,2 NOKb

?
• Andre forhold som påvirker verditap er
• Omdømmeeffekt (negativt stempel)

160

• Mindre effektiv drift (lavere produksjon)
?

Verdi i dag
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Verditap

Omdømmetap Effektivitetstap

Verdi ved
rødt lys

Kilde: Deloitte
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Grønt lys i PO3 kunne gitt kommunale og
fylkeskommunale tilskudd på nær 750 NOKm

• 6 % vekst tilsvarer en total økning i MTB på cirka 5700 tonn
• 1900 tonn til fastpris 120 000 kr per tonn (230 NOKm)
• 3800 tonn til auksjonspris 186 000 kr per tonn (700 NOKm)
= 930 NOKm

• 80 % av auksjonsverdien går til kommuner og fylkeskommunen
• 650 NOKm går til kommunene* (70%)
• 90 NOKm går til fylkeskommunen (10%)
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* Fordeling mellom kommunene etter gitte nøkler

Oppsummering
Betydelige forskjeller mellom grønt og rødt lys i PO3

740 NOKm til kommuner og fylkeskommune

© 2019 Deloitte AS

0 NOKm til kommuner og fylkeskommune
1 NOKb i reduserte verdier for selskapene

2% vekst til fastpris (etablerte aktører)
4% vekst til markedspris (alle interesserte)

6% reduksjon av produksjonskapasitet

Flere arbeidsplasser, og økte skatteinntekter og avgifter

Færre arbeidsplasser, reduserte skatteinntekter og avgifter

Investeringer i regionen

Utsatte, flyttede eller kansellerte investeringer

Stempel som bærekraftig / miljømessig akseptabel

Stempel som ikke bærekraftig / miljømessig uakseptabel
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Avsluttende kommentar

• Vi argumenterer ikke for å sette lyset til grønt uavhengig av de
faktiske forhold

• Vi peker på verdien av å adressere dagens utfordringer

• Utfordringene kan løses. Løsningen ligger i et samarbeid mellom
næring, forvaltning og politikk
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