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Innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraftssmålene
NFKK er et tverrpolitisk nettverk som har 71 medlemskommuner, spredt langs kysten fra Nordkapp i nord til
Farsund i sør. Våre medlemmer er vertskap for to tredjedeler av all oppdrettsproduksjon i Norge.
For NFKK er havbruk- og sjømatnæringene svært viktige; vi ønsker å legge til rette for lokale arbeidsplasser og
nasjonal verdiskaping, samt bidra til en sunn og klimavennlig matproduksjon.
Bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer, som lakseoppdrett, er særlig avhengig av tilrettelegging og aksept
i mange perifere lokalsamfunn og av vertskommunene langs kysten. Veksten som er ønsket, og som har stor
nasjonal oppmerksomhet og prioritet, innebærer et gjensidig behov for å redusere sårbarheten og sikre mer
attraktive og velfungerende bo- og arbeidsregioner langs kysten.
NFKK ønsker vekst i oppdretts- og sjømatnæringene, men bærekrafthensynet må ligge i bunn og være førende
for utviklingen.
Norge skal frem til 2030 og 2050 omstille seg i tråd med forpliktelsene i Paris-avtalen. Dette setter krav til
nytenkning og nye prioriteringer. Omstilling til lavutslippssamfunnet medfører endringer for både by og land. I
fjord- og kystkommunene ligger mulighetene.. Naturressurser som vann, vind og naturlige forutsettinger gitt av
Golfstrømmen gjør at fjord- og kystkommunene vil være viktige bidragsytere i den grønne omstillingen vi står
overfor.
Under følger NFKKs konkrete innspill:
Bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult
Sunn og bærekraftig matproduksjon i fjord- og kystkommunenes sjøarealer bidrar til utvikling av nye systemer for
bærekraftig matproduksjon.
NFKK mener det er viktig at veksten i klimavennlig og sunn matproduksjon fra oppdrett fortsetter. Men veksten
må være bærekraftig, både miljømessig, sosialt og økonomisk, og den må være tuftet på Norges naturgitte
fortrinn. Utviklingen må ivareta lokale behov og minimalisere slitasjen på lokalsamfunnet. Bruken av
naturressurser må være langsiktig og ivareta interessene til etterslekten.
NFKK støtter utvikling av bærekraftig matproduksjon i sine sjøarealer. NFKK ber regjeringen sikre at
næringsaktivitet på land og i havet skjer i et samspill som ivaretar både økonomisk vekst og reduserer
miljøødeleggelsene.
NFKK ber regjeringen arbeide for rene, rike og produktive hav, som vi kan høste mat av i generasjon etter
generasjon.
Bærekraftsmål nr 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftig næringsaktivitet på land og i havet må skje i et samspill som ivaretar både økonomisk vekst og
redusere miljøødeleggelser.
NFKK mener regjeringen må sørge for at næringsutvikling på land og i havet ivaretar lokalsamfunnene langs
kysten og sikrer mulighetene til at kommende generasjoner får dekket sine behov. Videre skal arbeidstakere i
norske kystkommuner ha anstendige arbeidsforhold i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og intensjoner
og gode lønns- og arbeidsvilkår. Økt sjømatproduksjon vil øke behovet for kompetente arbeidstakere, og

arbeidstakerne trenger lokalsamfunn som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt
kulturliv, idrettsarenaer og kritisk samfunnsinfrastruktur m.m. NFKK mener at oppdrettsnæringen må bidra i
utviklingen av dette som gjenytelse for å drive produksjon av sjømat i den kommunale sjøallmenningen.
Bærekraftsmål nr 9: Innovasjon og infrastruktur
NFKK er pådriver for å utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og
grensekryssende infrastruktur i hele landet. Opprusting av dårlige fylkesveier, godsoverføring fra vei til sjø og
prioritering av langt bedre digital infrastruktur i distriktene og langs kysten, er svært viktige elementer for å lykkes
enda bedre med bærekraftig verdiskaping på kysten.
God infrastruktur er viktig for å sikre økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på en overkommelig pris og
likeverdig tilgang for alle. Samt at god infrastruktur er viktig for å utvikle sterke bo- og arbeidsmarkedsregioner.
NFKK ber regjeringen arbeide for sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner langs kysten, gjennom å legge til rette
for økt grad av innovasjon og infrastruktur som møter distriktenes behov.
Bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Innen 2030 skal det oppnås en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser og redusere
avfallsmengder gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.
NFKK ber regjeringen utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av turistnæringen som sikrer
bærekraftig bruk av natur og lokalsamfunn. Herunder at turistnæringen skaper arbeidsplasser og fremmer lokal
kultur og lokale produkter.
Videre vil NFKK påpeke behovet for å arbeide for en bærekraftig utnyttelse og bruk av naturressurser langs
kysten, gode avfalls- og returordninger og utvikling av bærekraftig turisme.
Bærekraftsmål nr 14: Livet under vann
NFKK er spesielt opptatt av livet under vann. Havbaserte næringer har et stort potensial for vekst og dermed
inntekter, innovasjon og sunn matforsyning. Innen 2025 skal verden forhindre og i betydelig grad redusere alle
former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin
forsøpling og næringsstoffer.
NFKK vil fremheve viktigheten av et systematisk arbeid, som involverer kystkommuner, for å ivareta
sameksistensen mellom næringer og lokalsamfunn langs kysten og i havet.
NFKK henstiller regjeringen til å intensivere arbeidet for å redusere marin forsøpling og ivareta liv under vann.

Bærekraftsmålene er førende for kystkommunene. Vi arbeider daglig med å følge opp og konkretisere målene.
Det er særdeles viktig at regjeringen stiller med økte midler slik at Norge klarer å ivareta sine forpliktelser.
Vi ønsker en stortingsmelding velkommen og ser frem til det videre arbeidet.
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