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En næring som søker løsninger 

• Kunnskapsdrevet - utviklet gjennom forskning og innovasjon innen biologi, 

fiskehelse og teknologi 

• Handlingsplan mot rømming fra 2007 

• Strategiplan for håndtering av lakselus fra 2009 

• Miljøløftet fra 2011 

• Havbruk 2025 – nå Havbruk 2030 
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Nye løsninger og halvering av 

medisinbruk mot lus (2016) 
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En næring som søker løsninger 

• Kunnskapsdrevet - utviklet gjennom forskning og innovasjon innen biologi, 

fiskehelse og teknologi 

• Handlingsplan mot rømming fra 2007 

• Strategiplan for håndtering av lakselus fra 2009 

• Miljøløftet fra 2011 

• Havbruk 2025 – nå Havbruk 2030 

 

• Med de ambisjonene næringen har fremover vil det utløse ytterligere 

krav til næringen 
 





Sjømat Norges visjon 

Norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige 

produksjon av sunn mat. Vi skal levere sjømat, 

produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse. Gjennom 

bærekraftig produksjon skal norsk sjømatnæring være Norges 

viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål. 
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Norges unike fortrinn 



FNs bærekraftsmål 



FNs bærekraftsmål 



Miljømessig bærekraft 

Sikre bærekraftige forbruks- 

og produksjonsmøstre. 

Bevare og bruke hav og marine 

ressurser på en måte som 

fremmer bærekraftig utvikling. 

Stoppe klimaendringene dvs bidra 

til etterlevelse av Paris-avtalen 

om reduksjon av klimagassutslipp. 

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig 

bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skog- 

forvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse 

og reversere landforringelse, samt stanse 

tap av artsmangfold. 

Sjømat Norge har ambisjon om å bidra til at FN oppnår følgende bærekraftsmål 

relatert til miljømessig bærekraft: 



Våre mål 

• Havbruksnæringen skal ikke ha negativ effekt på artsmangfoldet 

 

• Havbruksnæringen skal være en del av løsningen på 

klimautfordringen 

 

• Havbruksnæringen skal bruke havet på en måte som fremmer en 

miljømessig bærekraftig utvikling 
  

 



Havbruksnæringen skal ikke ha negativ 

effekt på artsmangfoldet 



Havbruksnæringen skal være en del av 

løsningen på klimautfordringen 



Havbruksnæringen skal bruke havet på en måte som 

fremmer en miljømessig bærekraftig utvikling 



Sosial og økonomisk bærekraft 

Utrydde sult, oppnå mat- 

sikkerhet og bedre ernæring,  

og fremme bærekraftig  

landbruk. 

Fremme varig, inkluderende og 

bærekraftig økonomisk vekst,  

full sysselsetting og anstendig 

arbeid for alle. 

Sikre god helse og fremme livskvalitet 

for alle, uansett alder. 

Bygge robust infrastruktur, fremme  

inkluderende og bærekraftig  

industrialisering og bidra til innovasjon. 

Sjømat Norge har ambisjon om å bidra til at FN oppnår følgende 

bærekraftsmål relatert til sosial og økonomisk bærekraft: 



Våre mål 

• Havbruksnæringen skal bidra til å øke verdens matvareproduksjon 

 

• Havbruksnæringen skal bidra til en positiv norsk samfunnsutvikling 

 

• Havbruksnæringen skal bidra til at levestandarden i verden bedres  



Havbruksnæringen skal bidra til å øke 

verdens matvareproduksjon 



Havbruksnæringen skal bidra til en 

positiv norsk samfunnsutvikling 



Havbruksnæringen skal bidra til at 

levestandarden i verden bedres  




