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Ambisjoner  

• Norge har en offensiv  
ambisjon for norsk  
havbruksnæring.  
 

• Vi har som mål å femdoble  
verdiene til 500 milliarder  
frem til 2050 (total verdi)  
 

• Hvor skal vi produsere  
all fisken?  
 

 
 
 



Viktig næring 
 
 

 
 

• Sjømat jmf. oljeindustrien 
 

• Bidrar til 60.000 årsverk  
 

• Råstoff-orientert (eksport) 
 

• Mye utenlands arbeidskraft 
 

• Mannsdominert 



Ringvirkninger 
 

• Rundt 9500 jobber skapes direkte hos teknologi- og leverandørene, pluss 
ringvirkninger som tilsvarer rundt 12.000 arbeidsplasser. (Tall: Sintef 2017) 



Stagnasjon 

 • Det store verdiskapingsbidraget 
fra laksenæringen skyldes høye 
laksepriser. 
 

• Produksjonsøkningen har vært på 
beskjedne 100.000 tonn siden 2013. 
 

• For å nå verdiskapingsmålene  
må lakseveksten være på  
3,5-4,0 % årlig. 



Fremtiden 
 

 
 

• Det er en sterk trend at mye  
skal til havs eller på land i  
havbruksnæringen.   
 

• Er det bærekraftig?  
 

• Eller er det fortsatt  
kyst- og fjordarealene som vil  
være bærebjelken i næringen?  



 
• Økende arealbehov.  

 
• Mer oppdrett må skje i nord. 

 
• Flere konflikter.  

 

Evig arealkamp 



 
 
 

Motstridende interesser 
 
 
 

Økende skepsis blant 
 

• Villaksinteresser 
 

• Kystfiskerne 
 

• Fritidsinteresser 
 

• Miljøbevegelsen 
 

• Folk flest 



Legitimitet lokalt  
 
 
 
 

Utfordrende med legitimitet lokalt - hva vil kommune-Norge? 
• Arbeidsplasser 
• Skatter og avgifter 
• Lokalt engasjement 



Nye trusler 
• Slaktebåtene tar over. Hva betyr det for ringvirkningene? 
• Utflagging av selskaper og produksjon? 
• Klimaendringene 
 



Oppdrett til havs 
 

Kan fremtidig vekst komme til havs? 
 
Utvikling av ny teknologi og nye 
løsninger vil stå sentralt i utvikling av 
sjømatnæringen. 
 
Utviklingstillatelser: 
• 36 til behandling 
• 52 avslag 

 
• 8 tilsagn om utbygging 
• 7 pågående avklaringer 
 
 
 



Oppdrett på land 
 
 • Planer på land i Fredrikstad, Møre, 

Øygarden og Finnmark 
• Snart 10 prosent av all lakseproduksjon på 

land 
• Vederlagsfrie konsesjoner på land 
 
Utflagging 
• Oppdrett nærmere markedene. 
• Det satses i USA, Kina, Danmark 
• Nordmenn investerer fire milliarder kr 

i Maine, USA 



Hvorfor kysten? 
 
• Golfstrømmen 
• Kystlinjen  
• Arbeidsplassene 

 
Land vs. sjø 
• Norge vs. verden 
• Arealkonflikter på land 

 
Kyst vs. hav 
• Norge vs. Kina 
• Ny arealstrid med olje/fiskeri 

 
 



Den skjulte trusselen 
 
• Plast kan stoppe vekstvisjonen 



Trendene 
 
 
 

• Mer teknologi 
• Økte verdier 
• Bærekraft 
• Økt interesse for 

sjømatnæringen 
• Konsolidering 
• Helse 

 
 
 

• Takk for meg! 
 


