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Ei avgrensing 



Sett fra ressurssentrum og utover 



Det generelle bildet 

• De kommersielle 

bestandene er i god 

forfatning 

• Økning i 

havtemperaturen gir 

god mattilgang 

gjennom 

næringskjeden, er 

noe av forklaringen. 



Torsk 

• Totalkvote for torsk er for 

2013 satt til 1 million tonn  

• Dette er 5 ganger mer enn i 

1990 

• Fangstverdien er beregnet 

til ca 15 milliarder. 

• Pr uke 8 var det levert 20 

000 tonn mer enn på 

samme tid i fjor. 

• Verdien var 90 millioner 

mindre 



Hyse og Sei 
• Gytebestanden på hyse 

er historisk høg, men 

det forventes en 

nedgang da 

rekrutterende årsklasser 

er langt svakere 

 

• Gytebestanden av sei i 

nord har fulgt en bratt 

nedadgående kurve de 

senere år. 



Lodde og Sild 

• Loddebestanden er i 

økning, og nærmer seg 

mellomstor størrelse 

 

• For ung-sild som har 

Barentshavet som 

oppvekstområde er 

situasjonen motsatt. 

 

• Sjelden eller aldri sterk 

bestand av begge 



Kongekrabben som ressurs 

• Er blitt en viktig 

attåtnæring for mange 

og hovedinntekt for 

fjordflåten 

• Vandrer vestover 

• Fritt fiske vest for 

Nordkapp 



Fiskeri og havbruk i Hammerfest 

 



Fiskeflåten i Hammerfest 

• Omsetter for ca 300 millioner 

• Trålere og industrikvoter 
– 2 trålere 

– 6 industrikvoter 

– 60 ansatte 

• Kystfartøy og kvoter 
–  Fremdeles en av de største 

fiskerikommunene i Finnmark 

– 77 fartøy og 133 registrerte fiskere 

• Havbruksnæring 
– 13 lokaliteter 

– 11 matfisk konsesjoner 

– 1 kongekrabbekonsesjon 



Landbasert fiskeindustri i Hammerfest 

• Total omsetning på 
over 1 milliard 

• Norway seafood as 
– 120 årsverk 

 

• Mainstream Norway as 
–  100 årsverk 

• Fryseterminal 
– 10 årsverk 

• Utvider 

• Akkarfjorden og Forsøl 
– 40 årsverk 

• Utvider 



Fremtidsutsikter  

• Økt verdiskapning i sjømatnæringen 

• Havbruksnæringen 

– Finnmark med klart størst vekst, 

produksjonen doblet 

– Produksjonen av laksefôr vil dobles  innen 

2017 

– Etterspørselen etter marine oljer og mel 

vil øke 

– Påvekstanlegg med kjølevann 

• Fiskerinæring 

– Færre båter med større kvotegrunnlag 

– Mer markedstilpasning 

– Mellomlagring for fersk leveranse 

– Økt anvendelse av biprodukter 



Ressursene i Barentshavet er ikke bare fisk.  



Flere interesser i nord 

• Borekart 2013 • Havvind prosjekter 



Tyngdepunktet dreier nordover 



Fordeling av ressursene 

• Havgående fartøyer med leveringsforpliktelser 

• Havgående fartøyer: uten leveringsforpliktelser  

• Kystflåten over 27 meter 

• Kystflåten under 27 meter 

• Sjarkflåten over 11 meter 

• Sjarkflåten under 11 meter 

• Turist/ fritidsfiske 



Hva gir mest ringvirkninger? 

Hva gir mest verdiskaping for kommunene? 

• Har struktureringsordningen virket? 

– Nordland har mistet 30 % av fartøyene 

på 10 år,  

– I Hammerfest viser tallene over 20% 

– Antallet fiskere følger samme trend. 

• Er det mer ilandføring av fersk fisk og 

mindre av ombordfryst? 

– Kapasitet på mottaksiden 

– Kvalitetselementet 
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Takk for oppmerksomhet! 


