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Areal som ressurs  

 
- Havbruksareal til begjær og besvær 

 

 



Dagens tekst 

  

• Havbruksnæringens arealbegjær  

• Næringens arealtilgang 

• Besværet med forvaltning av havbruksareal 
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Teknologisk revolusjon 

 

 Muliggjorde 
intensivt marint 
havbruk  

 Kyst- og 
havområdene 
forvandlet til en 
attraktiv ressurs 
for havbruk  

Kampen om produksjons- og arealressursene startet 
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Store ambisjoner for havbruksnæringen 

Regjeringen:  

"Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon" 

"Det eventyret som har bredt seg langs kysten – 

det norske sjømateventyret – er i framgang. Det er 

en soloppgangsnæring" (LBH) 

 

FHL:  

− 2,7 millioner tonn laks og ørret i 2025 (FHL) 

 

NTVA, DKNVS, SINTEF: 

−  5  millioner tonn laks og ørret i 2050 
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Lokaliteter for 

laks- og ørret  Havoverflate      59 km2  

Inkl. ferdselsforbud 82 km2 

Inkl. fiskeforbud   194 km2 

Sjøbunn         420 km2 

Fysisk arealbeslag 
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Havbruksnæringens fysiske arealbeslag 

1990: 1400 lok.  

2000: 1806 lok.  

2010:  996 lok. 
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Lokaliteter for laks og ørret 
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Samlet MTB  
(maksimal tillatt biomasse) 
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Nok areal - men godt nok areal?  



• Strengere lokalitetskrav og superlokaliteter 

• Større og dypere lokaliteter, bedre resipienter 

• Antall lokaliteter reduseres betydelig 

• Mer industrielle lokalitetstruktur 

• Samlet arealbeslag relativt stabilt 

• Områdedrift med synkroniserte helse- og 

miljøtiltak og branngater 
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Havbruksnæringas arealbruk endres 

Tredjegenerasjons lokaliseringsstruktur 



Tredjegenerasjons lokaliseringsstruktur 

   Omfang og innretning styres av:  

− Faglig kunnskap og tilgjengelige 
modelleringsverktøy 

− Arealutvalgets skjebne 

− Politiske avveiinger 

 

 

 

 

 

Struktureffekter 

Behov for reforhandling av 

arealressursene 
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FHL - Soner for lusebekjemepelse 



Disponering av arealressurser i kystsonen 

− Små muligheter for vesentlig nytt havbruksareal i eksisterende 

planer 

− Kommunene er positive til havbruksnæringen, men ønsker mer 

tilbake for å avsett areal til havbruk  

− Flere alternativer og interesser for bruk og vern av kystareal 

− Kystsoneplaner endres fra havbruksplaner til forhandlingsarena 

− Havbruksnæringen er ofte passive i planprosessene 

− Liten innsats fra sektormyndigheter for å ivareta 

havbruksnæringens arealinteresser? 
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Kommunene sitter med de viktigste kortene  



Kommunal arealdisponering avhenger av 

ringvirkninger  fra havbruksnæringen 

Utvikling i havbruksnæringen:  

− Økt industrialisering 

− Produksjon og slakting konsentreres om færre og større enheter 

− Aktiviteter flyttes på tvers av kommune og regiongrenser 

− Røkteroppgaver overtas av spesialiserte leverandører 

− Nye spesialiserte tjenester 
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Et viktig spørsmål blir hvor ringvirkningene genereres 

− Fordelingen av ringvirkninger endrer geografi og nedslagsfelt 

− Større ringvirkninger og sysselsetting fra slakteri og foredling 

− Spesialiserte leverandører med endret nedslagsfelt 

− Ringvirkningene blir ikke like lett synlig som tidligere 
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Sysselsatte i havbruksnæringen  

Eksempel fra Troms:  Andel av sysselsatte i privat sektor  

 



 

 

• Dokumentasjon og forundersøkelser  

• Bærekraft 

• Konsekvensutredninger  

• Naturmangfoldlov, vannforskrift, matlov, akvakulturlov, etc.  
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Skjerpede statlige forvaltningsregimer 



Konsekvensutredninger for havbruksnæringen 

• KU bestemmelsene gjelder til grunnlinjen +1nm  

• Økt press  på kystsonen og fokus på økosystembetraktninger 

gjør at KU får større betydning i kystrelatert arealforvaltning 

• Vedlegg I tiltak: 

Kommunale og regionale planer hvor det avsettes nye 

områder til akvakultur skal alltid konsekvensutredes 

• Vedlegg II tiltak: 

Større akvakulturanlegg og settefiskanlegg for mer enn         

5 millioner stk., hvor behovet for KU skal vurderes av 

ansvarlig myndighet 



 KU regimet for havbruk på plan og tiltaksnivå 

Preges av: 

– Fravær av en felles kunnskapsstruktur og felles erfaringer,  

– Mangel på veileder, standardiserte metoder, “best practices”  

– Grunnleggende uenighet om regeltolking  

– Uforutsigbar praktisering av KU –regimet  

– KU-prosessene blitt preget av uklarheter  

– Mer politiserte og skjønnsmessige prosesser for havbruk, 

sammenlignet med prosesser der KU- regimet er mer institusjonalisert 

 

Mangelfullt KU-regime kan forsinke og hindre gode planprosesser  

 

KU-instrumentet må klargjøres, innarbeides og institusjonaliseres 

− Opparbeide felles forståelse av regelverk og hvordan det skal gis 

innhold og praktiseres 
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Områder mer 30 km fra 

lakseførende vassdrag 

 

Lakseførende vassdrag 

  

Nasjonal laksefjord 
 

"…nyetablering og 

andre endringer nær-

mere enn 30 km bør 

derfor vurderes nøye 

med mindre det kan 

godtgjøres at disse 

endringene ikke med-

fører økt, men snarere 

redusert, påvirkning på 

vill laksefisk".  

      DN 07.07.2009 

 

DN’s 30 km grense fra lakseførende vassdrag - Troms 
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Forvaltningen av havbruksnæringen 



Styring av arealressurser til havbruk  



Oppsummering 

• Ekstrem arealeffektiv husdyrproduksjon  

• Ny lokalitetstruktur og vekstambisjonene innebærer behov 
for reforhandling av arealressursene 

• Ringvirkninger av næringen endrer nedslagsfelt, 
konsentreres og blir mindre synbar  

• Tilgjengelige arealressurser til havbruk vil avgjøres av:  

– Veterinærfaglige bestemmelser og skjerpede miljøkrav 

– Varierende kommunal motivasjon for å prioritere oppdrett 

– Relevante kompensasjonsordninger for å avsette areal 
til havbruk 

• Skjerpet kamp om styring av kystareal som nasjonal vs 

lokal ressurs 
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Takk for oppmerksomheten 
 


