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Innspill til regjeringens bioøkonomistrategi 

 

Regjeringen planlegger å utarbeide en nasjonal bioøkonomistrategi i løpet av 2015. 

En sentral forutsetning for å lykkes med utviklingen av en bioøkonomi er vi får til 

en kunnskapsflyt på tvers av fag og etablerte sektorer og næringer.  

 

Sjømat Norge ønsker en slik strategi velkommen. Den totale 

biomasseproduksjonen vi har fra den marine sektor er svært stor, også sett med et 

internasjonalt blikk. Vi har kommet svært langt på viktige områder, og kan i dag 

høste av dette. Norge har godt forvaltede fiskebestander og en vekstkraftig 

havbruksnæring. Men det er viktig at det nå arbeides videre med hvordan vi kan 

utvikle et næringsliv om kan utnytte og videreforedle denne biomassen på nye og 

mer effektive måter enn i dag. Samtidig må vi evne å ta i bruk hittil uutnyttede 

ressurser. 

 

Sjømat Norge vil peke på tre områder vi mener vil være viktige i en nasjonal 

bioøkonomistrategi: 

 verdikjedeorientering i norsk matproduksjon 

 sterkere integrasjon på tvers av bransjer og mer samarbeid mellom 

næringer,  myndigheter og FOU-miljø 

 stimuleringstiltak 

Verdikjedeorientering i norsk matproduksjon  

En ytterligere satsing på bioøkonomi krever at vi framover må ha klare ambisjoner 

om optimal utnyttelse av de ressursene og mulighetene vi har både på hav og 

land. Skal vi lykkes er det viktig at vi har en sterk og lønnsom 

bearbeidingsindustri i Norge. Hvis råvarer fraktes ubearbeidet ut av landet så 

frakter vi også grunnlaget for en framvoksende bioøkonomisk industri ut av 

landet. 
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Vi har i dag en langt større utnyttelse av biprodukt og restråstoff enn det vi hadde 

tidligere. Avskjær fra fisk som tidligere ble kastet på havet går nå inn i verdifull 

produksjon til fôrråvarer, ingredienser, helsekost m.m. Tilnærmet alt råstoff fra 

laks, ørret og pelagisk fisk blir i dag utnyttet. Det gjenstår et arbeid på 

hvitfisksektoren, der store mengder råstoff fortsatt kastes på havet fra flåten.   

Tilgangen og mengden avskjær og annet restråstoffet er også betinget av 

innrettingen av norsk industri. I sjømatnæringen har vi over lang tid sett 

tendenser til at bearbeidingsgraden går ned, og dermed eksporterer vi ikke bare 

fiskekjøttet, men også verdifullt restråstoff, til relativt lave priser. Norge har 

kommet langt i utnyttelse av restråstoffet og ved eksport av ubearbeidet vare er 

det langt mindre sannsynlig at restråstoffet går inn i høyverdig bruk i 

mottakerlandet.  

 

Det er derfor viktig at den nasjonale bioøkonomistrategien legger til rette for en 

sterk bearbeidingsindustri i Norge. Vi har i utgangspunktet kontroll over hele 

verdikjeden, og det er et konkurransefortrinn vi bør utnytte. Vi har hele råstoffet 

(fisken, skalldyret eller andre marine råvarer) tilgjengelig, og alle deler råstoffet 

bør inngå i en lønnsom produksjon. Dette vil i tillegg til å skape nye næringer, nye 

produkter og nye anvendelsesområder, også forsterke lønnsomheten i 

eksisterende verdikjeder.   

 

Økt utnyttelse av biomassen vil i langt større grad enn tidligere være kompetanse- 

og kunnskapsbasert, og sette høye teknologiske krav. Dess større andel FoU, både 

i innovasjonsprosessen og i produksjon, dess større behov vil selskapene ha for en 

langsiktig planleggingshorisont. Det vil være viktig for bedriftene å ha langsiktig 

sikkerhet for investeringer, et fungerende virkemiddelapparat og en trygg 

råstofftilgang. Felles for mange bedrifter i den marine ingrediensindustrien er at 

de må investere i hele verdikjeden; fangst, redskapsutvikling, mottak, produksjon, 

produktutvikling og marked. Verdikjedetenking og en langsiktig planleggings- og 

investeringshorisont vil være nøkkelen til å sikre innovasjon i næringen.  

 

Sjømat Norge har tidligere påpekt at regelverket vi har i dag ikke gir insentiv til å 

utnytte nye ressurser, fordi dette krever investeringer i hele verdikjeden. 

Særlovgivinga i sjømatnæringa har sin bakgrunn i historiske forhold i de 

tradisjonelle fiskeriene, og er ikke tilpasset utviklingen av bioøkonomisk industri. 

På grunn av de spesielle eierskapskravene for fiskefartøy vil det i utgangspunktet 

bare være de aktørene som har tilgang til råvaren, altså fiskerne, som har insentiv 

til å utvikle nye næringer basert på nye ressurser. Det må legges bedre til rette for 

å utvikle nye fiskerier, ny råstoffutnyttelse og nye verdikjeder. Det må etableres et 
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lovverk som gjør det enklere og mer attraktivt å utvikle industrielt integrerte 

selskap. 

 

Sjømat Norge viser også til forslagene som ble fremmet i Tveteråsutvalget om 

liberalisering innenfor fiskeflåten når det gjelder kvotetak, fartøyutforming og 

redskapsbruk som positive i framtidig næringsutvikling. En opphevelse av rigide 

grenser for størrelse på fartøy vil kunne legge bedre til rette for ilandføring av 

restråstoff fra fiskeflåten. Det kan også være at en spesialisering innenfor 

fiskeflåten og større fleksibilitet kan medvirke til innovasjon og nye tilpasninger 

som også kommer marin ingrediensindustri til gode.  

 

Sterkere integrasjon på tvers av bransjer og mer samarbeid mellom næringer, 

myndigheter og FOU-miljø 

En videre utvikling av bioøkonomien vil føre hav og land sammen i nye 

verdikjeder, og biomassen vil få helt nye bruksområder. Bedre ressursutnyttelse 

og ny teknologi gjør det mulig å foredle råvarer fra marin sektor, jordbruk og 

skogbruk til et vidt spekter av verdifulle produkter. For å oppnå dette er det 

nødvendig med kunnskapsflyt mellom råvareprodusenter, teknologiutviklere og 

prosessindustri på tvers av sektorer, fagdisipliner og geografi. Det vil også være 

nødvendig med et tettere samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene. 

 

I NHO har Sjømat Norge sammen med NHO Mat og Drikke fått ansvar for å 

koordinere arbeidet med "Næringslivets strategi for fremveksten av en nasjonal 

bioøkonomi". Selv om strategien har størst relevans for medlemmer i de to 

matforeningen vil arbeidet også involvere andre landsforeninger. Bioøkonomien 

består av bedrifter i ulike sektorer og det er viktig å se helheten i bioproduksjon i 

havet og på land.  

 

Framvekst og videre utvikling av den bioøkonomiske industrien vil være basert 

på tung FoU-innsats. Mange av dagens nyskapende selskaper er fremdeles mer å 

regne som forskningsselskap heller enn kommersielle bedrifter. Det betyr enkelt at 

gründerne må legge mer i potten, både i form av kapital og menneskelige 

ressurser, spesielt i en oppstartsfase. Dedikerte FoU-programmer som binder 

industrien tettere opp mot leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene vil ha 

potensielt stor betydning for utviklinga i bioøkonomien. Verdikjedeperspektivet 

også bør omfatte innovasjon og utviklingsarbeid. Forskningsmiljøne bør styrke sin 

innsats når det gjelder kommersialisering, teknologioverføring og samarbeid med 

næringslivet.  
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Ett av Regjeringens mest synlige satsinger på dette områder er den nylige 

etableringen av Institutt for bioøkonomi (NIBIO). NIBIO blir ett av Norges største 

institutt med 700 ansatte og skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap 

om bioøkonomi. 

 

Regjeringen har ved flere anledninger understreket at en bioøkonomisk strategi og 

satsing må være tverrsektoriell. Dette ble belyst og godt poengtert av de tre 

tilstedeværende statsrådene på innspillskonferansen i juni. Videre er det 

framhevet at Norges bioøkonomi har et blått tyngdepunkt, basert på at vi rår over 

havområder som er 5-6 ganger større enn våre landområder. I tillegg er det også 

understreket at Norge har en langt sterkere blå dimensjon enn andre land med 

lignende politiske satsinger. Dette betyr også at Norge i større grad må utvikle de 

marine løsningene selv.    

 

Det er derfor skuffende, om enn på ingen måte overraskende, å se hvilken profil 

havlandet Norge har lagt i sin bioøkonomiske instituttsatsing. Satsing på hav og 

marine ressurser er fraværende. Slik NIBIO framstår er det bioøkonomiske fokuset 

ikke tverrsektorielt, men en videreføring og forsterket innsats på biomasse fra det 

norske land- og skogbruket. Den nasjonale bioøkonomistrategien vil være en 

mulighet til å rette opp dette.   

 

Stimuleringstiltak 

Dess større andel FoU, både i innovasjonsprosessen og i produksjon, dess større 

behov vil selskapene ha for langsiktig planleggingshorisont. Det vil være viktig for 

bedriftene at en har en langsiktig sikkerhet for investeringer og et fungerende 

virkemiddelapparat. Det bør vurderes særskilte programmer for å støtte FoU 

innenfor bioøkonomiindustrien, og etablering av risikoavlastningsmekanismer og 

skatteinsentiver vil ha stor betydning ikke minst i oppstartsfasen. 

 

Kartlegging av de marine ressursene og offensive forvaltningsstrategier vil være et 

viktig tiltak for den marine dimensjonen av bioøkonomien. Det er avgjørende å 

sikre et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne høste av nye og hittil uutnyttede 

ressurser fra havet.  Norge har et konkurransefortrinn i at vi har tilgang til et 

enorme marine økosystemer. Vi har uutnyttede ressurser, og vi ser nå en 

spennende utvikling med høsting og bearbeiding av nye arter som rødåte og krill. 

Gjennom bærekraftig forvaltning kan vi styre og maksimere uttaket av dette på en 

langt mer presis måte enn tidligere. En styrking av arbeidet med ressursforsking 

vil kunne tilrettelegge for en større samlet høsting av de marine ressursene. Det er 

videre viktig at høstingen baserer seg på forvaltningsstrategier som gir 
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forutsigbarhet og mulighet til å prøve seg frem. Terskelen for forsøkstillatelser 

eller tilsvarende bør legges lavt. 

 

Med hilsen 

Sjømat Norge 

 
 

Sverre Johansen 

direktør industri 
 

 
 
 
 


