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STATUS NORSK HAVRBRUKSTATUS NORSK HAVRBRUK
Ingen vekst, superprofitt og på vei inn i oljefella

Slaktevolum laks og ørretSlaktevolum laks og ørret
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Ørret

Laks

Tilnærmet ingen vekst i slaktevolum siden 2012

Forrige Stortingsperiode: + 8 % vekst pr år i gjennomsnitt

Denne Stortingsperiode: 0 % vekst pr år i gjennomsnitt
 Første Stortingsperiode uten vekst
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Førstehåndspris laksFørstehåndspris laks

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 6 111621263136414651 4 9 1419242934394449 2 7 121722273237424752 5 101520253035404550 2 7 12172227323742

2012 2013 2014 2015 2016

Pris til oppdretter

Går vi i oljefella?Går vi i oljefella?
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Forventninger til 2016 og 2017Forventninger til 2016 og 2017

1. halvår 2016: En reduksjon på – 9 %
2. halvår 2016: En reduksjon på – 4 %
Totalt for 2016: En reduksjon på 6 %

1. halvår 2017:  En reduksjon på  2%
2. halvår 2017:  0-vekst (noe usikkert)
Totalt for 2017: En reduksjon på 1 %

HVA ER UTFORDRINGENE?HVA ER UTFORDRINGENE?
Næringen på rett vei, men politiske festtaler forblir festtaler
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Løsningen som foreslås oppfyller 
ikke de fastsatte intensjonene

Løsningen som foreslås oppfyller 
ikke de fastsatte intensjonene

• Modellene som bestemmer hvem som skal ha vekst eller ikke er 
mangelfulle

• Uten modell – ikke behov for produksjonsområder
• Utfordringene med produksjonsområdene

• Vil medføre at selv de som driver godt vil kunne bli pålagt reduksjon (kollektiv 
avstraffelse)

• Produksjonsområdene vil redusere fleksibiliteten, noe som er uheldig både for 
miljø og fiskehelse

• Forslaget vil ikke være forutsigbar, ikke gi vekst og er ikke bærekraftig
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«Arbeidet i de ulike 
arbeidsgruppene har 
avdekket betydelige 
kunnskapshull på flere 
sentrale områder» 

Alle vurderinger tilsier at det i dag ikke finnes modeller 
som er egnet til å regulere en stor og viktig næring!

Alle vurderinger tilsier at det i dag ikke finnes modeller 
som er egnet til å regulere en stor og viktig næring!
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Vi har et dag et system som virker, 
hvor Mattilsynet sine tiltak tar ned 
produksjonen der dette er nødvendig

Dette er tiltak som tar tak i de lokalitetene 
som har utfordringene, og ikke rammer  
de som driver godt.

Vi har et system som 
fungerer

Vi har et system som 
fungerer

5 % vekst – med svært 
strenge lusekrav

Varierende Tillatt Biomasse

Mest sannsynlig ikke noe bidrag til vekst
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UtviklingstillatelserUtviklingstillatelser

Pure Atlantics

Vil bidra til å prøve ut nye driftskonsepter Potensiell kostnadsdriver

Operasjonelt: 
lus er fortsatt 

en stor 
utfordring!

Operasjonelt: 
lus er fortsatt 

en stor 
utfordring!
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Positiv utvikling i rømningstallenePositiv utvikling i rømningstallene
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Havbruksfondet er enda ikke operativHavbruksfondet er enda ikke operativ

Med en årlig vekst på 5 %
Kystkommunene går glipp av 700 

millioner kroner i direkte overføring per 
år. 
Antatt et vederlag på 40 millioner pr 

tillatelse
Tilnærmet 1000 tillatelser

Økt aktivitet hos teknologi og service 
bedrifter

Økte skatteinntekter

Dagens situasjon 0 % vekst

Investeringer flyttes ut av landetInvesteringer flyttes ut av landet
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Kan det oppdrettes laks på Rjukan, så er det også 
mulig i Frankrike, Kina eller Sør-Afrika

Kan det oppdrettes laks på Rjukan, så er det også 
mulig i Frankrike, Kina eller Sør-Afrika

Teknologi og service bedriftene er sårbareTeknologi og service bedriftene er sårbare
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… men også slakteri og foredlingsbedrifter… men også slakteri og foredlingsbedrifter

… OG HVORDAN STÅR DET TIL MED VILLAKSEN?… OG HVORDAN STÅR DET TIL MED VILLAKSEN?
«Villaksen styrer utviklingen i norsk havbruksnæring»
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LAKSELUS SOM UTFORDRINGLAKSELUS SOM UTFORDRING

Hvis 100 laks vandrer ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKSELUS SOM UTFORDRINGLAKSELUS SOM UTFORDRING
… så vil 95 død i havet hvis det ikke 
fantes lakselus

“The survival of Atlantic salmon during 
their marine phase has fallen in re-
cent decades. This downturn in 
survival is evident over a broad 
geograph-ical area and is associated 
with large-scale oceanographic 
changes. Viewed against current 
marine mortality rates commonly at or 
above 95%, the ‘additional’ mortality 
attributable to sea lice has been 
estimated at around 1%.”
ICES (2016): 
Report of the Workshop to address the NASCO request for advice 
on possible effects of salmonid aquaculture on wild Atlantic 
salmon populations in the North Atlantic (WKCULEF) 
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LAKSELUS SOM UTFORDRINGLAKSELUS SOM UTFORDRING

… 1 dør av lus fra vill-
og oppdrettet laks

Vollseth et al. (2013)METALICE : The degree of 
returning salmon from smolt groups treated with 
anti‐parasitic agent compared to untreated smolt 
groups – a systematic review and metaanalysis
of Norwegian data (2013)

Av de 4 fiskene som 
kommer tilbake, fiskes 2 
opp.

Kilde: VRL, SSB
(helt korrekt tall er 41%))

Høsting av andre villfiskbestander:

Vårgytende sild: 12,5 %
Makrell: 22 %
Sei: 32 %
Torsk i Nordsjøen: 33 %
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Kilde: SSB

Fangst i elvFangst i elv
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Det skal satses 
på havbruk, 

men…

Det skal satses 
på havbruk, 

men…


