
 

 

 
 
Innspill til utvalg som skal gi råd om økt bearbeiding og produksjon 
av bærekraftige sjømatprodukter i Norge 
 
 
         Oslo, 13. september 2021 
 
  
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer alle som jobber i mat- og 
drikkvareindustrien.  
Næringsmiddelindustrien er en av de viktigste sektorene i norsk næringsliv for å sikre verdiskapende 
bosetning over hele landet. NNN mener det må legges til rette for næringsutvikling og vekst i hele 
verdikjeden for sjømat. Muligheten for flere arbeidsplasser og økt inntjening i sjømatindustrien ligger 
i økt bearbeiding av det marine råstoffet og regulering av fisket med formål om å levere råstoff til 
industrien hele året. Foredlingsanleggene i Norge må få tilgang til råstoff av riktig kvalitet, og jevn 
tilgang hele året.  
 
Sjømatnæringen er avhengig av å gjøre seg attraktiv for investeringer og tiltrekke seg kompetanse 
slik at det er interessant å satse på en karriere i sjømatnæringen. Sjømatnæringen vil ha behov for 
digitalisering, automatisering og store teknologiske løft for å være konkurransedyktige i framtiden. 
Norge har de beste forutsetningene til å lykkes som verdens fremste sjømatnasjon, men uten 
kompetanse i alle ledd fra lærlingplasser til forskning og en sterkere 
sjømatindustri, vil ikke målet nås. Nye produkter og nye bedrifter skapes oftest som 
avleggere av eksisterende bedrifters kunnskap, kompetanse og markedsforståelse. 
 
Restråstoff fra fiskeriene utgjør store verdier og verdifulle proteiner. En betydelig andel av 
restråstoffene blir i dag utnyttet, men det er fortsatt et stort potensial for å øke dette innenfor alle 
områder av havbruk og fiskeri. En ytterligere utnyttelse av biomassen vil i større grad enn tidligere 
være kompetanse- og kunnskapsbasert, og stille høye teknologiske krav. Det bør derfor stimuleres til 
å utvikle teknologi og systemer for å ta vare på og utnytte verdiskapingspotensialet i restråstoffet.  
 
For å skape verdier og arbeidsplasser i sjømatnæringen i Norge må det: 

→ legge til rette for en langsiktig og forutsigbar utvikling av næringen med fokus på hele 
verdikjeden for sjømat 

→ satses på en offensiv handelspolitikk som prioriterer bearbeidede produkter i handelsavtaler 

→ føres en politikk som gir mulighet for faste helårlige arbeidsplasser 

→ reguleringsregime for havbruksnæringen som gir mulighet for markedstilpasning for å kunne 
opprettholde stabilt uttak av fisk gjennom hele året 

→ legge til rette for at næringen har kontinuerlig kompetansebygging for å sikre 
produktivitetsvekst, robotisering og digitalisering 

→ sikre gode permitteringsordninger for foredlingsindustrien som i perioder har varierende 
tilgang på råstoff 

→ slå hardt ned på arbeidskriminalitet og useriøse aktører i bransjen 
 

 
 
NNN forbund organiserer alle som jobber i mat- og drikkvareindustrien  
Næringsmiddelindustrien sysselsetter 53 000 arbeidere fordelt på alle landets fylker 


