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Svar på høring om Melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett 

NHO i Nordland, Troms og Svalbard samt Finnmark viser til "Høringsnotat – Melding til Stortinget 

om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett" med høringsfrist 10. januar 2015. Vi viser også til 

høringssvar fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, og støtter opp under de 

anbefalinger FHL har når det kommer til utforming av kriterier for vekst og valg av modeller for 

videre utvikling av næringen. Havbruksnæringen er imidlertid en såpass sentral del for landsdelen 

og for næringslivet i Nord-Norge at NHO Nordland, Troms og Finnmark i tillegg ønsker å sende inn 

eget høringssvar.  

Stor økonomisk betydning for landsdelen 

I løpet av de siste tiårene har havbruksnæringens betydning økt betraktelig, og er i dag driveren i 

norsk sjømatnæring. I 2014 ble det eksport sjømat fra Norge til en verdi på 68,8 milliarder norske 

kroner hvorav eksporten av laks og ørret alene sto for 46,2 milliarder kroner. Ikke bare har 

havbruksnæringen blitt den dominerende kraft i norsk sjømateksport. Næringen har også fått 

stadig større betydning for andre næringer. Den samme rapporten viser til at hvert årsverk i 

havbruksproduksjonen bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner kroner i 2013.  

 
Kilde Nofima 

I Nord-Norge er havbruksnæringen avgjørende for en rekke kystsamfunn, og er også helt sentral 

når det gjelder oppdrag knyttet til en stadig voksende leverandørindustri. I Nord-Norge er det i 
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dag 3.628 årsverk i havbruksnæringen og 5452 årsverk i direkte avledet virksomhet. Dette utgjør 

omtrent 1/3 av den norske havbruksnæringen, og landsdelen har med sine sjøarealer et stort 

potensial for å bli enda mer sentral for norsk havbruksnæring. Havbruksnæringen har også blitt av 

stor betydning for mange av byene i Nord-Norge. Eksempelvis er logistikk og varelagrene i Nord-

Norge helt avhengig av en sterk havbruksnæring. Transporten av laks og ørret fra Nord-Norge er i 

stor grad sørgående og østgående, og bidrar således til å sikre at landsdelen får god inntransport 

av varer og tjenester.  

Stort potensial som må utløses 

En rekke forskningsutredninger har vist til at havbruksnæringen har et stort potensial for videre 

utvikling og vekst, og at marine næringer vil kunne bidra stadig sterkere til å sikre velferden i 

Norge. Den helt sentrale forutsetningen for disse rapportene er at det legges opp til en politikk 

som fremmer videre vekst i havbruksnæringen. Hvis ambisjonene skal innfris må det legges opp til 

omtrent 4% gjennomsnittlig årlig vekst. NHO Nordland, Troms og Svalbard samt Finnmark er enig 

med regjeringen i at veksten må organiseres slik at den er forutsigbar. NHO Nordland, Troms og 

Svalbard samt Finnmark ber med bakgrunn i dette om at regjeringen i den kommende 

Stortingsmeldingen legger til grunn at havbruksnæringen er en nasjonalt viktig næring, og at det 

legges opp til ambisiøse målsettinger på vegne av næringen.  

Skal næringens potensial utløses så er næringen avhengig av god markedsadgang og tilgang til 

produksjonsarealer. NHO Nordland, Troms og Svalbard samt Finnmark mener at dette er av 

såpass stor betydning for næringen at det bør gis plass i den kommende Stortingsmeldingen om 

havbruk. NHO i Nord-Norge advarer derfor mot at utviklingen i næringen for ensidig knyttes opp 

til enkeltelementer.   

Forutsigbar vekst 

NHO Nordland, Troms og Svalbard samt Finnmark støtter regjeringens ambisjon om å gjøre 

veksten i havbruksnæringen forutsigbar. I høringsnotatet er det lagt stor vekt på enkeltelementer 

og på utfordringer som næringen har i dag. Stadig endring i teknologi og bedret kunnskap gjør 

imidlertid at utfordringer som i dag er høyt på dagsorden ikke nødvendigvis er det største 

utfordringene for næringen om 3 eller 5 år. NHO Nordland, Troms og Svalbard samt Finnmark 

advarer derfor mot å utforme for detaljerte reguleringer i en Stortingsmelding.  

Markedsadgang 

Nordnorsk næringsliv er i stor grad eksportrettet, og internasjonal handel har alltid vært viktig for 

landsdelen. Sjømatnæringen er en av de mest globaliserte næringer vi har i Norge, men er 

samtidig en næring som møter vesentlige handelshindringer. NHO i Nord-Norge er derfor opptatt 

av at det føres en offensiv norsk handelspolitikk.  

For Nord-Norge er den østgående handelen særlig viktig. Russland var det største enkeltmarked 

for sjømat, og sjømat utgjorde hovedvekten av den norsk-russiske handelen. NHO Nordland, 

Troms og Svalbard samt Finnmark er derfor opptatt av at det føres en politikk som bygger gode 

handel- og naborelasjoner. NHO i Nord-Norge vil derfor anmode om at handelspolitikken også  i 
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denne Stortingsmeldingen løftes frem, og at det i den kommende Stortingsmeldingen om handel 

rettes et særlig fokus på viktigheten av handel i et nordområdeperspektiv.  

Arealtilgang 

Havbruk er svært arealeffektiv matproduksjon og det bør derfor vektlegges i meldingen at det 

gjørs politiske grep for å sikre næringen bedre tilgang til produksjonsarealer. Innenfor 

landbruksnæringen praktiseres det jordvern med bakgrunn i å sikre matproduksjon. Tilsvarende 

grep er ikke gjort for den sjøbaserte delen av matproduksjonen på tross av at dette er en langt 

mer arealeffektiv matproduksjon, og på tross av at sjømat i volum utgjør hovedvekten av norsk 

matproduksjon. Det produseres i dag 467.500 tonn med laks og ørret i Nord-Norge.  

Det er i Nord-Norge svært store sjøarealer tilgjengelig, og potensialet for vekst i 

havbruksnæringen er derfor stort i landsdelen. Dette fordrer at det avsettes tilstrekkelig med 

areal til havbruksproduksjon.  NHO Nordland, Troms og Svalbard samt Finnmark anmoder derfor 

om at det i meldingen også gjøres politiske grep for å få en bedre balanse mellom bruk og vern av 

sjøområder.   

  

Med hilsen 

 

Ivar Kristiansen  Ann-Kristin Edvardsen  Marit Helene Pedersen 
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