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Tall og fakta Norsk Industri 

• 2 500 medlemsbedrifter, med over  
126 000 ansatte i bedriftene 

• Bedrifter innenfor over 20 ulike bransjer, blant disse 
havbruksleverandører og sjømatbedrifter 

• Den største landsforeningen i NHO-systemet 
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• Havbruksnæringen har på førti år gått fra en liten attåtnæring 

til en av Norges viktigste eksportnæringer 

• For å være lønnsom også i fremtiden må  

næringen bli enda mer bærekraftig.  Den 
må ha et «evighetens 
perspektiv» 
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Kystens fremtid 
Å drive bærekraftig betyr at også fremtidige 

generasjoner skal kunne benytte kysten til 

næringsvirksomhet som f.eks. havbruk og fiskeri 



70 prosent av kloden 

er dekket av hav 

Det største potensialet for klimavennlig mat- 

produksjon ligger i Havet 

Kun 2% av verdens 

matproduksjon fra 

havet i dag 

3 milliarder flere å 

mette i 2050 
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Vår visjon:  

Norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og 

miljøvennlige industrielle produksjon av protein. 



Dagens drift må endres 

Kilde: Kontalianalyse (ikke indeksregulert)  

Bilde: Intrafish 

• 20 prosent svinn 
 

• Behandlingsstrategien mot lus har ikke 

fungert. Lusebehandling koster 5 kr/kg laks 
 

• Over 40 prosent økte produksjonskostnader 

mellom 2012-2016 
 

• Ingen økning i produksjonsvolum i samme 

periode 

 
Høstkonferanse NFKK 07.11.17 



Næringen må ha en proaktiv tilnærming for å 

unngå at problemer oppstår, fremfor å bruke 

store ressurser på å håndtere utfordringene i 

ettertid. 



Dagens viktigste 

utfordringer 

Lakselus 

Lakselus 

Lakselus 

 
Sykdom 

Rømming 

Utslipp 
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Fôrråstoff 



Fra 60 milliarder i 2016 til 200 milliarder i 2030 

Foto: laks.no 
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Økt produksjon krever 

ytterligere 

industrialisering 

Vekst kan ikke skje på bekostning av 

miljø 

 

Fjordene våre vil ikke beskytte norsk 

lakseoppdrett for alltid. 
 

 

Derfor et industrielt veikart for norsk 

havbruk 

 



Nullvisjonen 

Null lus 

Null rømming 

Null ressurser på avveie 
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VEIKARTET 

2018 
Uavhengig  

telleteam 

2022  
Lakselusavgift 

2027  
Lusefrie anlegg 

2022  
ASC-sertifisering 

2024  
Rømningssikre anlegg 

Teknologiutvikling 
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Hva betyr det å tenke industrielt? 
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Løpende kunnskapsbehov 
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Forskning og utvikling 

• Nasjonal plattform for norsk forskning og 

innovasjon 

 

• DEMO Havbruk – pilot- og 

demonstrasjonsprogram for havbruk 

 

• Styrke forskning på fiskehelse og velferd 
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Forvaltning og regelverk 

• Utviklingstillatelser 

• Videreutvikling av produksjonsområder 

• Flere indikatorer for regulering av næringen 

• Rømningssikre anlegg 

• Lusefrie anlegg 

• Obligatorisk sertifisering for bærekraft og 

miljøpåvirkning, ASC eller tilsvarende 

• Kompensasjon for vertskommuner 
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Veikart for sunn vekst 

Sunn Laks 

Sunn Mat 

Sunn Produksjon 

Sunn Økonomi 

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter

-og-brosjyrer/veikart-havbruksnaringen_f41_web.pdf 

Sunt Miljø 
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Takk for meg! 

 


