Behandling i Flatanger Kommunestyre - 25.01.2012
Saken ble fremmet som ekstrasak og delt ut til alle møtedeltakerne.
Først foretok ordfører votering på om saken skulle realitetsbehandles i møte.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Saken ble deretter tatt opp til behandling.
Etter innspill i debatten endret ordfører sin innstilling til:

Nesset Fiskemottaks samfunnsmessige betydning for Flatanger kommune
samt kommentar til klassifiseringa av Vikfjorden som lokalt viktig
gyteområde for torsk.
Viser til brev fra Kyst- og havbruksavdelingen hos Fiskeridirektoratet av 20.01.2012 (deres ref:
11/12949), oversendelse av klage til Fiskeri og kystdepartementet, hvor søknad om dispensasjon
fra tildelingsforskriften fra Nesset Fiskemottak avslås.
På bakgrunn av dette vil Flatanger kommune v/ordføreren presisere og utdype den
samfunnsmessige betydningen Nesset Fiskemottak har for kommunen. Dette for å understreke
viktigheten av at bedriften skal kunne fortsette sin virksomhet med slakting av oppdrettstorsk,
og at disse momentene også må tillegges vekt når det i forskriften heter at det i særlige tilfeller
kan dispenseres fra bestemmelsene i forskriften om at lokaliteter for torsk ikke skal etableres i
gyteområder for vill torsk.
Det er med meget stor forundring at de lokale innspill i saken ikke blir sterkere vektlagt når
saken er behandlet på nytt i Fiskeridirektoratet.
Her burde de lokale innspill blitt tatt hensyn til og bedriftens eksistensgrunnlag blitt vurdert opp
mot de, etter Flatanger kommunes syn meget usikre registreringer om at Vikfjorden er et viktig
lokalt gyteområde for torsk. De lokale undersøkelser og uttalelser fra marinbiologer tyder på at
Vikfjorden er uegnet som leveområde for torsk på grunn av oksygenmangel.
Dette burde gitt motsatt utfall, på søknaden fra Nesset fiskemottak om tillatelse til å ha levende
torsk stående i mær ved slakteriet i påvente av slakting.
Når Fiskeridirektoratet velger å sette Nesset Fiskemottak as i en så vanskelig situasjon, blir det
meget bekymringsfullt for Flatanger kommune for hvordan vi skal kunne drive sjøbasert
næringsvirksomhet.
Etter Flatanger kommunes syn er alle forutsetninger, også miljømessig forsvarlig, for å slakte
oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak tilstede, da vi legger til grunn at fjorden ikke er et viktig
leveområde/ gyteområde for torsk.
Opprettholdelse av vedtaket vil i ytterste konsekvens føre til at oppdrett og slakting av torsk
langs norskekysten ikke kan fortsette.
Nesset Fiskemottak AS er i dag kommunens største private bedrift målt i antall ansatte. Siste år
har det vært sysselsatt om lag 30 årsverk ved bedriften. Dette er igjen med på å gi grunnlag for
ca 100 innbyggere i kommunen, som betyr 4 mill kr pr år i innbyggertilskudd for kommunen.
Det er inngått produksjonsavtaler med Codfarmers AS, som dermed har valgt Nesset
Fiskemottak som sitt slakteri og foredlingsbedrift. Som en konsekvens av dette har Cod Farmers
AS gått inn med betydelig styrke på eiersiden i fiskemottaket.
Fiskemottaket produserer i år 2700 tonn høyforedlet vare med bakgrunn i oppdrettstorsk som
råstoff. Det er budsjettert med tilsvarende produksjon i 2012, men på bakgrunn av at det nå er

mer oppdrettstorsk i sjøen enn noen gang tidligere forventes det en produksjonsøkning på
mellom 60-70 % i 2013. Dette vil igjen generere ytterligere arbeidsplasser og økt tilflytting til
kommunen.
En slik aktivitet som beskrevet ovenfor utløser også betydelige sekundærvirkninger i et lite
lokalsamfunn som Flatanger. Her kan nevnes at fiskemottaket har inngått drifts- / serviceavtaler
med bl.a. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk sin avdeling i Flatanger, rørbedriften Flatanger
Rørservice og lokal transportnæring. I tillegg til dette kommer ringvirkninger som ikke er så
direkte målbare, men likevel svært viktige. Dette handler om handel på nærbutikken og annen
handelsvirksomhet samt at det har stor betydning for mange lokale aktører som driver med
utleie av hus, leiligheter og hybler.
På denne bakgrunn ber kommunen om at Fiskeri og kystdepartementet tillegger de lokale
ringvirkninger av Fiskemottaket større vekt i klagebehandlinga enn hva som har vært tilfellet i
den ordinære saksbehandlinga. Inkludert i dette at en vurderer de sterkt negative konsekvensene
for kommunen dersom dette medfører at slakteriet må avvikle sin virksomhet som følge av dette
vedtaket.
Avslutningsvis vil kommunen presisere at det kun er snakk om en slaktemerdtillatelse, og det
synes urimelig at dette skal håndteres like strengt som etablering av et fullskala
torskeoppdrettsanlegg når det er snakk om nærhet til et lokalt gyteområde for villtorsk med
verdi c. Nettopp denne klassifiseringa av Vikfjorden som lokalt viktig gyteområde for torsk har
fram til dags dato vært ukjent for Flatanger kommune. Ved nærmere undersøkelser ser
kommunen nå at det er foretatt feltregistrering av Havforskningsinstituttet den 15.04.10, og
fjorden har som følge av dette blitt klassifisert som lokalt viktig gyteområde for torsk. Dette har
skjedd uten involvering av verken kommune eller de lokale fiskerne i Vik-området, noe
kommunen finner svært beklagelig sett i forhold til de store konsekvenser dette nå kan få sett
opp i mot lokalt næringsliv.
Med bakgrunn i at dette er ei svært viktig næringssak for kommunen, med store negative
konsekvenser for bedriften dersom dette ikke kommer til en snarlig avklaring, ber Flatanger
kommune om at Nesset Fiskemottak sin klagesak gis høy prioritet. Dette bør resultere i rask og
effektiv saksbehandling.
Ingen andre forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 25.01.2012

Nesset Fiskemottaks samfunnsmessige betydning for Flatanger kommune
samt kommentar til klassifiseringa av Vikfjorden som lokalt viktig
gyteområde for torsk.
Viser til brev fra Kyst- og havbruksavdelingen hos Fiskeridirektoratet av 20.01.2012 (deres ref:
11/12949), oversendelse av klage til Fiskeri og kystdepartementet, hvor søknad om dispensasjon
fra tildelingsforskriften fra Nesset Fiskemottak avslås.
På bakgrunn av dette vil Flatanger kommune v/ordføreren presisere og utdype den
samfunnsmessige betydningen Nesset Fiskemottak har for kommunen. Dette for å understreke
viktigheten av at bedriften skal kunne fortsette sin virksomhet med slakting av oppdrettstorsk,
og at disse momentene også må tillegges vekt når det i forskriften heter at det i særlige tilfeller

kan dispenseres fra bestemmelsene i forskriften om at lokaliteter for torsk ikke skal etableres i
gyteområder for vill torsk.
Det er med meget stor forundring at de lokale innspill i saken ikke blir sterkere vektlagt når
saken er behandlet på nytt i Fiskeridirektoratet.
Her burde de lokale innspill blitt tatt hensyn til og bedriftens eksistensgrunnlag blitt vurdert opp
mot de, etter Flatanger kommunes syn meget usikre registreringer om at Vikfjorden er et viktig
lokalt gyteområde for torsk. De lokale undersøkelser og uttalelser fra marinbiologer tyder på at
Vikfjorden er uegnet som leveområde for torsk på grunn av oksygenmangel.
Dette burde gitt motsatt utfall, på søknaden fra Nesset fiskemottak om tillatelse til å ha levende
torsk stående i mær ved slakteriet i påvente av slakting.
Når Fiskeridirektoratet velger å sette Nesset Fiskemottak as i en så vanskelig situasjon, blir det
meget bekymringsfullt for Flatanger kommune for hvordan vi skal kunne drive sjøbasert
næringsvirksomhet.
Etter Flatanger kommunes syn er alle forutsetninger, også miljømessig forsvarlig, for å slakte
oppdrettstorsk ved Nesset Fiskemottak tilstede, da vi legger til grunn at fjorden ikke er et viktig
leveområde/ gyteområde for torsk.
Opprettholdelse av vedtaket vil i ytterste konsekvens føre til at oppdrett og slakting av torsk
langs norskekysten ikke kan fortsette.
Nesset Fiskemottak AS er i dag kommunens største private bedrift målt i antall ansatte. Siste år
har det vært sysselsatt om lag 30 årsverk ved bedriften. Dette er igjen med på å gi grunnlag for
ca 100 innbyggere i kommunen, som betyr 4 mill kr pr år i innbyggertilskudd for kommunen.
Det er inngått produksjonsavtaler med Codfarmers AS, som dermed har valgt Nesset
Fiskemottak som sitt slakteri og foredlingsbedrift. Som en konsekvens av dette har Cod Farmers
AS gått inn med betydelig styrke på eiersiden i fiskemottaket.
Fiskemottaket produserer i år 2700 tonn høyforedlet vare med bakgrunn i oppdrettstorsk som
råstoff. Det er budsjettert med tilsvarende produksjon i 2012, men på bakgrunn av at det nå er
mer oppdrettstorsk i sjøen enn noen gang tidligere forventes det en produksjonsøkning på
mellom 60-70 % i 2013. Dette vil igjen generere ytterligere arbeidsplasser og økt tilflytting til
kommunen.
En slik aktivitet som beskrevet ovenfor utløser også betydelige sekundærvirkninger i et lite
lokalsamfunn som Flatanger. Her kan nevnes at fiskemottaket har inngått drifts- / serviceavtaler
med bl.a. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk sin avdeling i Flatanger, rørbedriften Flatanger
Rørservice og lokal transportnæring. I tillegg til dette kommer ringvirkninger som ikke er så
direkte målbare, men likevel svært viktige. Dette handler om handel på nærbutikken og annen
handelsvirksomhet samt at det har stor betydning for mange lokale aktører som driver med
utleie av hus, leiligheter og hybler.
På denne bakgrunn ber kommunen om at Fiskeri og kystdepartementet tillegger de lokale
ringvirkninger av Fiskemottaket større vekt i klagebehandlinga enn hva som har vært tilfellet i
den ordinære saksbehandlinga. Inkludert i dette at en vurderer de sterkt negative konsekvensene
for kommunen dersom dette medfører at slakteriet må avvikle sin virksomhet som følge av dette
vedtaket.
Avslutningsvis vil kommunen presisere at det kun er snakk om en slaktemerdtillatelse, og det
synes urimelig at dette skal håndteres like strengt som etablering av et fullskala
torskeoppdrettsanlegg når det er snakk om nærhet til et lokalt gyteområde for villtorsk med
verdi c. Nettopp denne klassifiseringa av Vikfjorden som lokalt viktig gyteområde for torsk har

fram til dags dato vært ukjent for Flatanger kommune. Ved nærmere undersøkelser ser
kommunen nå at det er foretatt feltregistrering av Havforskningsinstituttet den 15.04.10, og
fjorden har som følge av dette blitt klassifisert som lokalt viktig gyteområde for torsk. Dette har
skjedd uten involvering av verken kommune eller de lokale fiskerne i Vik-området, noe
kommunen finner svært beklagelig sett i forhold til de store konsekvenser dette nå kan få sett
opp i mot lokalt næringsliv.
Med bakgrunn i at dette er ei svært viktig næringssak for kommunen, med store negative
konsekvenser for bedriften dersom dette ikke kommer til en snarlig avklaring, ber Flatanger
kommune om at Nesset Fiskemottak sin klagesak gis høy prioritet. Dette bør resultere i rask og
effektiv saksbehandling.

