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Norsk Industris høringssvar om utlysning av nye konsesjoner for fjernfisk etter krill 

 

Norsk Industri støtter forslaget om utlysning av nye krillkonsesjoner. Vi er enige i at en slik 

utlysning krever at et forskningstokt gjennomføres, slik det nå er planlagt. Det aller viktigste 

er å sikre at forvaltningen av krill i Antarktis forblir bærekraftig, og derfor anbefaler vi at det i 

denne omgang ikke utlyses mer enn to nye krillkonsesjoner.  

Vi er ikke enig i at det fra norsk side gjennomføres en eierbegrensning. Ingen andre av de 

landene som er aktive i krillfisket praktiserer noen form for eierbegrensning. Følgelig vil 

norske regler om dette kun virke som et konkurransevridende hinder for norske aktører.  

Eierbegrensning er et særnorsk fiskeripolitisk virkemiddel som benyttes for å sikre mangfold i 

eierinteresser til en knapp naturressurs eid av fellesskapet. Hovedårsaken til at 

eierbegrensning ikke vil gi tilsiktet effekt i krillfisket er at ressursen ikke tilhører Norge alene, 

men deles mellom flere nasjoner.  

Krillfangsten er et olympisk fiske. Norge har 3 båter i området, Kina 4, Korea 3, Ukraina og 

Chile har ett fartøy hver. Tre av de fem landene som deltar i fisket er kun representert ved et 

selskap. Norge har to hvor kun et selskap fisket sesongen 2016/2017 og Kina har fire 

selskaper hvor kun to fisket sesongen 2016/2017. Alt fiske er regulert under den 

internasjonale CCAMLR-konvensjonen.  

Medlemsnasjonene i CCAMLR fastsetter tillatt krillfangst etter føre-var prinsippet. Per i dag 

er tillatt fangst for en sesong 620 000 tonn. Det er mindre enn 1 prosent av den totale 

biomassen i fiskeriområde 48, men vil være vanskelig å øke da det fordrer enighet blant alle 

medlemsnasjonene i CCAMLR.  Det er viktig å legge til at datagrunnlaget for biomassen er 

svært gammelt, og at det taler for å vise moderasjon i utlysning av nye krillkonsesjoner. Det 

vil dog være en mulighet å lyse ut ytterligere konsesjoner ved oppdatering av datagrunnlaget 

eller endring i de regulatoriske rammebetingelsene.  

Vårt medlem Aker BioMarine har i alle år knyttet krillfisket opp mot prioriteringer som 

bærekraft, forskning, utvikling og innovasjon. Selskapet har investert ikke mindre enn 500 

millioner USD siden oppstarten. Dette understreker selskapets langsiktighet og 

samfunnsansvar.   

Mange – også i det politiske Norge – har fått med seg de store mulighetene som ligger i 

havrommet: 70 prosent av planeten er hav, mens bare 2 % av dagens matvareproduksjon 

kommer fra havet. Når kloden om få år blir hjem for 9,7 milliarder mennesker, sier det seg 

selv at vi i nær fremtid må høste mer fra havet enn vi gjør i dag, men dette må gjøres på en 

bærekraftig måte.  



Krillfisket i Antarktis er en svært viktig kilde til næring og helse, for så vel mennesker som f. 

eks. oppdrettslaks. Laks som fores med krill, vokser seg større og er sunnere å spise enn 

annen laks. Det er derfor viktig at det ikke innføres eierbegrensninger da det ikke vil garantere 

at nye aktører vokser seg frem, men derimot begrenser de som har fått det til.  

Det er viktig at Norge tilrettelegger for aktører som tenker langsiktig innen marin næring, da 

dette er et viktig vekstområde for Norge fremover. Vår anbefaling er derfor å lyse ut 

ytterligere to krillkonsesjoner uten noen form for eierbegrensning.  

Vi håper departementet vil ta våre innspill til etterretning.  
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