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Stort potensial fram mot 2050 

• Utredninger fra myndigheter, forskning og næring 

viser mulighetene for økt tilførsel 

• Forutsetning: Bærekraftig vekst 



550 milliarder  i 2050 

Kilde:Det Kongelige Vitenskabers Selskab og Norges 

Tekniske Vitenskapsakademi.  





Sjømatnæringsklyngen 

• Kjernevirksomheten sysselsatte 

23.500 årsverk i 2012 

• Total sysselsetting 47.300 

årsverk i 2012 

• Produksjonsverdi på 156 mrd i 

2012. Prosentvis økning på 

8,3% årlig de siste 5 år.  

• Kjernevirksomheten hadde en 

produksjonsverdi på 95 mrd.  

 



Gjennomsnittsbetraktninger 

• Fiskeri:  
– Hver krone i verdiskaping skaper 0,60 kr i andre næringer 

– Hvert årsverk skaper 0,6 årsverk i andre næringer 

• Havbruk:  
– Hver krone i verdiskaping skaper 0,80 kr i andre næringer 

– Hvert årsverk skaper 1,4 årsverk i andre næringer 

Eksempel:  

 

En enkelt 

havbrukslokalitet med 

4 konsesjoner skaper 

totalt  

53 årsverk 
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Stor variasjon i sysselsetting fra havbruk 
Eksempel fra Troms:   Årsverk i primær og avledet virksomhet, 2011 

 

 1  

 2  

 1  

 2  

 28  

 3  

 3  

 13  

 52  

 63  

 58  

 60  

 75  

 5  

 40  

 1  

 2  

 5  

 10  

 12  

 13  

 14  

 22  

 21  

 22  

 24  

 29  

 32  

 7  

 32  

 38  

 30  

 9  

 19  

 29  

 19  

 122  

 101  

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Målselv
Lavangen

Storfjord
Sørreisa

Gáivuotna…
Berg

Bjarkøy
Karlsøy

Dyrøy
Gratangen

Kvæfjord
Tranøy

Kvænangen
Lyngen

Salangen
Torsken
Ibestad

Balsfjord
Harstad

Nordreisa
Tromsø

Skånland
Skjervøy

Lenvik

Leverandører

Havbruksaktører

Kilde: Nofima 



Trend inntil nylig: 

Laks og ørret - økt volum på mindre areal 



Fremover: 

Økt behov for lokaliteter 

• Tak på 200.000 laks pr 
merd 

• Produksjonsområder og 
soner 

• Statlig inngripen 

• Andre næringer 

• Behov for areal i nye 
kommuner 

 



Ny teknologi og areal 

• Fortløpende 

teknologiutvikling i 

næringen 

• Realisering av 

forutsetter at nye areal 

tas i bruk 

• Ny teknologi kan gi oss 

tilgang til areal lengre ut 

• Hav ikke som et 

alternativ til kystareal, 

men som et tillegg 
 



Source: UN 2004 projections 

Jordvern 



Kommunene er helt 

avgjørende for norsk havbruksnæring 

• Kommunene kan være havbruksnæringens beste 
venn, men kan også være den fremste begrensning 
for videre utvikling 

• Kommunene er langt på vei suverene idag i fht 
arealplaner 

• Havbruksselskapene og FHL ønsker selvsagt best 
mulig relasjoner til vertskommunene 

 





FHLs posisjon – 

arealtilgang og særavgifter 

• FHL er i utgangspunktet kritisk til at næringen skal ilegges 

nye særavgifter for tilgang på sjøareal, noe som særlig har 

sammenheng med: 

 

- En pålagt avgift vil kunne svekke lønnsomhet og 

derigjennom forverre muligheten for videreutvikling av 

selskapene 

- Lønnsomheten svinger i næringen og pålagte avgiftstiltak 

må innrettes slik at disse ikke rammer uforholdsmessig 

hardt eller svekker konkurransefortrinn også frem i tid 







FHLs posisjon – 

arealtilgang og særavgifter 

• Kystkommunene er over tid mest tjent med å ha 

lønnsomme selskaper som har høyt aktivitetsnivå 

og bidrar til verdiskaping 

• Det aller viktigste havbruksnæringen kan gjøre for 

et lokalsamfunn er å bygge lønnsomme 

virksomheter med stabil og langsiktig drift 

 



FHLs posisjon – 

arealtilgang og særavgifter 

• Det er en risiko for at nye særavgifter vil gå 
til statskassen og ikke direkte til kommunene 

• Mange selskaper legger betydelige beløp 
igjen i frivillige tiltak; disse kan gå tapt eller 
reduseres i omfang. Utfallet kan dermed bli 
at enkelte kommuner får mindre midler å 
rutte med og at kommuner og næring i 
fellesskap får mindre styring med bruk av 
midler 



FHLs posisjon – 

arealtilgang og særavgifter 

Men: 

• FHL er ikke avvisende til å bidra økonomisk til kommunene 

dersom tiltak 

- gjerne koples til videre vekst for næringen 

- reelt sikrer næringen arealtilgang, 

- det er trygghet for at økonomiske bidrag kommer 

kommunene direkte til gode og 

- i første rekke tilgodeser de kommuner som utelukkende er 

vertskap for anlegg i sjø 

• Nivået på økonomiske bidrag forutsettes uansett å være slik 

at disse sikrer selskapene konkurransekraft 



Takk for meg! 
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