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Kystkommuner og forvaltning  
– NFKKs prioriteringer  – 
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For NFKK er havbruk- og sjømatnæringene svært viktige og noe NFKK er opptatt av å spille på 
lag med, både for å skape lokale arbeidsplasser og verdiskaping og for å bidra til en sunn og 
klimavennlig matproduksjon.  
 
NFKK mener det er avgjørende at de mye omtalte vekstmulighetene blir realisert, men det må 
skje på en mest mulig bærekraftig måte og være tuftet på Norges naturgitte fortrinn. I tillegg må 
det sikres et større mangfold av aktører der det også er rom for de små. 
 
Forvaltningen må bli slik at man utvikler flere attraktive, velfungerende og mindre sårbare bo- 
og arbeidsmarkedsregioner på kysten. Storsamfunnet og næringene må bli langt mer opptatt av 
en forvaltning som fremmer innenlands verdiskaping gjennom bearbeiding av råstoff og mest 
mulig gjenvinning. 

For NFKK betyr dette:  
  

Bærekraftig vekst, basert på Norges naturgitte fortrinn 
 
For NFKK er det viktig at veksten innen oppdrett skjer i forhold til utfordringene med klima og miljø, 
økonomi og sosiale forhold. Ressursbruken og kostnadsnivået i næringa må etableres på et 
bærekraftig nivå og mulighetene innen sirkulær økonomi fylles med reelt innhold. 
 
Vi trenger blant annet et kraftig kunnskapsløft for å vite hva de ulike fjord- og havområdene egner 
seg til i form av matproduksjon eller annen bruk. Dette for å fremme en optimalisert og bærekraftig 
forvaltning og produksjon både til menneskelig konsum og forproduksjon. FOU og incitamenter for 
å utvikle kommersiell og samfunnsnyttig bruk og produksjon av andre arter og organismer er en 
forutsetning om vi skal nå målsettingene. 
 
Utdanningen må i større grad fokusere på, og stimulere til, miljø og bærekraft. Det samme må 
teknologiutviklingen. Samtidig må både utdanning og teknologiutviklingen være mest mulig 
forankret i norskekystens naturgitte fortrinn. Dermed må det også reises kritiske spørsmål til en 
utvikling som synes å stimulere til land- eller offshoreanlegg.  
 
Informasjon og åpenhet om drift og miljøpåvirkning må skje basert på omforente, anerkjente og 
objektive kriterier. 
 
Innenlands og lokal verdiskaping 
  
For NFKK er det viktig at det føres en politikk som bidrar til lokal verdiskaping og flere 
arbeidsplasser. Dette kan oppnås gjennom krav og/eller incitament som fremmer foredling og 
bedre råstoff- og ressursutnyttelse nasjonalt.  
 
Store aktørers oppkjøp, laksenæringens og andres, innen hvitfisknæringen må gjennomgå en 
strengere vurdering: Er det et gode for kystkommunene og lokal verdiskaping, eller er det en 
konsentrasjon og sentralisering av rettighetene til naturresursene, og derav en konsentrasjon og 
sentralisering av makt, kompetanse, finansielle ressurser og attraktive arbeidsplasser?   
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Kommunal sjølråderett i sjøallmenningen 
  
Kommunene har gjennom lag tid hatt ansvar for regulering av landarealene i den enkelte 
kommune. Det er ingen grunn til at ikke kommunene også skal håndtere regulering i den 
kommunale sjøallmenningen. Kommunene kjenner de lokale utfordringene og mulighetene best og 
må derfor fortsatt ha ansvar for dette området. Den kommunale sjølråderetten av arealene i den 
kommunale sjøallmenningen må opprettholdes og styrkes.   
 
Kommunene må også kunne bestemme: 
 
 Eventuell differensiering innenfor plan- og bygningslovens arealkategorisering i erkjennelsen av at det 

for eksempel er mange former for akvakultur, alt fra intensiv og dels belastende bruk av arealer til 

fiskeoppdrett vs dyrking av makroalger (tang og tare)  

 Begrensninger av bruk og kapasitetsvekst, selv om det skjer innenfor et område avsatt til formålet 

 Inndragning av lokaliteter og eksklusive arealrettigheter, dersom de ikke er brukt i løpet av de siste 2 
år. Dette for å hindre spekulasjon og unødig beslag, samtidig som at det kan åpne for andre og flere 

aktører og/eller annen bruk 

 

Reduksjon av marin forsøpling 

Marin forsøpling kan vise seg å være den største trusselen for både kystsamfunnene og mot 
næringen, eksempelvis dersom det kan dokumenteres mikroplast i fisk. Effektive tiltak som 
reduserer utslipp og fjerner eksisterende forsøpling, må iverksettes. 
 
Både havbruksnæringen og tradisjonelle fiskerier har bidratt med skadelige utslipp. Dermed må det 
også kunne kreves at de bidrar til opprydding og reduksjon av forsøplingen. Det må innføres 
incentiver som kan bidra preventivt, og i den grad det kan spores, må også forurenser straffes. 
 
Kystkommunene representerer mye av førstelinje-forsvaret mot den marine forsøplingen og for 
opprydding og reparasjon. Derfor må også kystkommunene få finansielle incitament som gjør dem i 
stand til å ta denne store oppgaven. 
  
Rettferdig fordeling av verdiskapingen 
 
Kystkommunene må få en rimelig andel av verdiskapingen som følger av bruken og beslaget av 
areal. Dermed kan de også evne å opprettholde og videreutvikle bosetting, og de kan evne å bli 
attraktive nok som tjenesteleverandører og samfunnsutviklere.  
 
Selv om det er snakk om en sjøallmenning som tilhører kommunen, så må det bli like naturlig å 
betale for sjøareal som det er å betale for landareal. Dette må også sees i sammenheng med at 
sjølokaliteter har fått utvikle seg til å bli en handelsvare mellom private aktører. 
 
Det må kort og godt etableres en grunnleggende forståelse og anerkjennelse av at sjøallmenningen 
er en naturressurs som tilhører fellesskapet og lokalsamfunnene. Og dette er en naturressurs som 
representerer en eksklusiv knapphetsfaktor som gir svært stor avkasting til private. 



Foto: Nofima 

Økt utbygging av infrastruktur 
 
Viktige verdier skapes langs kysten. Derfor må det satses på lokal infrastruktur som bidrar til flere 
desentraliserte bo- og arbeidsmarkeder som er attraktive og mindre sårbare. Her vil blant annet 
veier (fylkesveiene), havner og sjøtransport, kollektive tilbud for persontransport, bredbånd og 
mobildekning samt utdanningstilbud være avgjørende. Det må kort og godt etableres en større 
forståelse for den enorme nasjonale verdiskapingen som skjer på kysten, og derav må det avledes 
prioriteringer til infrastruktur som er mer likestilt med satsingen i mer sentrale strøk av landet. 
Uten det vil man ikke evne, som nasjon, å ivareta sine naturgitte fortrinn og forpliktelser til øke den 
globale matproduksjon. 
 

Redusert etableringsterskel  
 
Flere aktører må slippe til innen lakseoppdrett. Etableringsterskelen må reduseres. Dagens priser 
på nye konsesjoner er sterkt ekskluderende. Det er svært få og stadig færre som evner å kjøpe ny 
vekst og konsesjoner og derav har mulighet til å komme inn i og drive i denne svært lønnsomme 
næringen. Det betyr at det må utarbeides en helt ny politikk der leie av lokaliteter blir det bærende 
prinsipp, ikke slik som i dag der lokaliteter nærmest er gitt til «odel og eie». 
 
Utflagging må ikke belønnes, men begrenses 
 
NFKK registrerer en utvikling som går mot stadig mer utflagging av bearbeidelse og foredling av 
råstoff. Tilsvarende tendenser ser en også innen utvikling og bygging av produksjonsutstyr, båter, 
merder og teknologi som trengs for den havbaserte matproduksjonen i Norge. Når NFKK erfarer at 
kommersielle aktører forventer applaus og premiering fra politisk hold for en utvikling av slakte- og 
produksjonsfartøy som går rett til kontinentet, blir det enda mer vanskelig å forstå og akseptere en 
slik utvikling. Dermed ser NFKK seg nødt til be sentrale myndigheter om å utvikle en 
konsesjonspolitikk og andre incitament som belønner mest mulig innenlands og lokal verdiskaping, 
og ikke det motsatte. 
  
Den tradisjonelle fiskerinæringa 
 
Mye av det som er anført overfor er også relevant for den mer tradisjonelle fiskerinæringa. 
Eksklusive rettigheter i form av kvoter havner på stadig færre hender, og utflagging av verdiskaping 
samt utfordringer for rekrutteringen må tas på langt større alvor. Igjen må det minnes om det 
viktigste: Det handler om knappe naturressurser som tilhører fellesskapet. Dette er ressurser som 
må underlegges en forvaltning som både er bærekraftig og som kommer fellesskapet og flest mulig 
lokalsamfunn til gode.  
 
 

Nettverk fjord- og kystkommuner 

www.nfkk.no 
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