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Investeringsbehov på fjellstyra sitt settefiskanlegg (FOSA) som følgje av nye kultiveringssoner
Fjellstyret har motteke følgjande brev datert 21.2.2006 frå FOSA:
Kultiveringsplanen. Investeringsbehov.
FOSA har fått leveranse av all settefisk til Begnavassdraget fra 2009. I tillegg kommer betydelige
leveranser til Dokkfløy, Randsfjorden og Fjorda.
Leveransene til Randsfjorden og Fjorda kommer inn fra 2007.
For å klare denne produksjonen må det til en utvidelse av kapasiteten i form av utekar. Dette medfører en
opprusting både av vanntilførsel og avløp / rensesystem.
Jeg viser til ”Notat til årsmøtet i FOSA 20/2 2006” som er vedlagt.
Her konkluderes med et investeringsbehov på ca 680 000.
Andelshaverne som sokner til Lågen var i et møte den 4. januar 2006 enige om å arbeide videre med å få
til et samarbeid med Fossåa. Jeg utarbeidet en oversikt over en tenkt produksjon i Fossåa i brev datert
5/12 2005. Her konkluderes med et investeringsbehov på kr 140 000 + dekning av underskudd på drifta
de to første årene med kr 70 000.
Jeg foreslår at FOSA låner kr 1 000 000 for å finansiere de nødvendige utbyggingene både i Torpa og
Fossåa og til å dekke eventuelt underskudd på drifta fram til de store inntektene kommer fra 2009. Jeg
viser til vedlagte brev 5/12 2005 og budsjett for 2006 som også inneholder budsjettall for 2007 og 2009.
Dette materialet var lagt fram for årsmøtet i FOSA den 20. d.s. Vedtaket i saken ble:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med en finansieringsplan. Det sendes et skriv til alle
andelshaverne med alternative finansieringsmåter der en ber om tilbakemelding om et standpunkt innen
en fastsatt frist. Skrivet bør også inneholde betraktninger om hvorfor FOSA bør holdes mest mulig
sammen.
Med bakgrunn i dette ber jeg om at dere tar stilling til følgende alternativer og gir tilbakemelding hit innen
1. april 2006:
1. Fjellstyrene/RJFO låner FOSA de pengene som skal til for å kunne foreta de nødvendige
investeringene.
2. Investeringene finansieres delvis med lån fra noen av fjellstyrene/RJFO og delvis ved banklån.
3. Investeringene finansieres fullt ut med banklån.
Dersom alternativ 1 eller 2 skulle bli aktuelt er det også interessant å få svar på:
1. Er fjellstyret/styret villig til å yte FOSA et lån i størrelsesorden 20 000 – 200 000 ?
2. Hvor lang løpetid kan et slik lån ha ? 10 år ? 20 år ?
3. Til hvilke rente kan lånet ytes ? Rentefritt ? Innskuddsrente på kapitalkonto eller vanlig utlånsrente ?
For første gang siden anlegget ble startet har vi i utsikt å kunne få et positivt resultat samtidig som vi har
mulighet til å betjene de fleste av andelshaverne. Gjennom en felles satsing nå, er det større sjanse enn
noen gang tidligere til å få rimelig fisk.
På vegne av styret vil jeg be om at dere ser positivt på disse investeringene som er nødvendige for å få
inntekter fra 2009.
Jeg har også stor forståelse for dem som har ytet FOSA store lån tidligere, uten å ha fått noe tilbake.
Dersom dere synes at nok er nok vil jeg anta at muligheten for et banklån er betydelig større nå enn
tidligere.
Styret vil behandle de tilbakemeldingene som kommer inn i et møte umiddelbart etter fristen og ut fra
disse komme fram til en finansieringsplan.
Fjellstyret har pr. i dag to langsiktige fordringar i FOSA. Dette dreier seg om eit lån på kr. 80.000 og eit på
kr 50.000. Det er ikkje fastsett nedbetalingsplan for låna.
FOSA er i ein situasjon der det er nødvendig med nye investeringar, dersom anlegget skal klare å levere
settefisk både til Randsfjordvassdraget og Begnavassdraget. Framtidsutsiktene for anlegget er lysare no
enn det har vore nokon gong.
Dersom alle eigarane går inn og låner FOSA nødvendig kapital, vil dette dreie seg om ca kr. 100 000 på
kvar. De fleste fjellstyra har i dag kapital ståande med låg rente. Det beste hadde vore om alle eigarane
gjekk samla inn med lån til FOSA. Nedbetaling kan for eksempel skje på følgjande måte: Første 5 år er
avdragsfrie. Deretter nedbetaling i løpet av de påfølgande 10 år. Lånet bør ikkje være rentefritt, men
belastast med rente lik kapitalkonto.

Modellen med bankfinansiering er den løysning som er mest sannsynlig. Det er gitt signal om at ikkje alle
eigarane er villige til å gå inn med lånekapital.
Vedtak:
Fjellstyret meiner at investeringane bør finansierast ved banklån og at fjellstyra eventuelt gir garanti for
lånet om det er nødvendig.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 5.4.06.
Harald Ranum
sekretær
Utskrift: FOSA

