
 
   

 
 

 
 

Det Kongelige Nærings- og Fiskeridepartementet 
Postboks 8090 Dep 
0032 OSLO 
 
postmottak@nfd.dep.no  
 

 

  

Deres referanse Vår referanse Vår dato 

14/8781-1 14-3677 18.12.2014 

 

HØRINGSSVAR VEDR. MELDING TIL STORTINGET OM VEKST I NORSK LAKS- OG 
ØRRETOPPDRETT 

Regjeringen arbeider med en melding til Stortinget om vekst i havbruksnæringen. 
Hovedmålet med meldingen er å drøfte hvordan Norge kan øke verdiskapingen ved å 
fremme en forutsigbar politikk for kapasitetsvekst.  
 
Elementene som legges til grunn er: 

 På hvilket miljømessig grunnlag det kan foretas endringer i produksjonskapasiteten. 

 Hvordan forutsigbarhet i regulering av havbruksnæringens produksjonskapasitet kan 
oppnås. 

 Hvilke objektive kriterier som skal legges til grunn ved endringer i produksjonskapasiteten. 

 Fordeling mellom økt kapasitet på eksisterende tillatelser og nye tillatelser ved endringer i 
produksjonskapasiteten. 

 
 
NNN har følgende innspill til stortingsmeldingen: 
 
Bærekraftig utvikling en forutsetting 
Vi mener at en løsning som i større grad enn i dag, setter krav til bærekraftig utvikling er 
nødvendig.  
 
Dagens problemer med sykdom og miljøforurensning må adresseres sterkere gjennom en 
overordnet plan for hvordan bransjen løser disse problemene. Konkrete krav og standarder i 
forhold til sykdom og miljøforurensning må være ufravikelig. Dagens ordning med ad-hoc-
tildelinger mener vi ikke gir godt grunnlag for bransjen, det gir for stor uforutsigbarhet. 
Uforutsigbarhet gir dårligere løsning for investeringer, sykdom og miljøutfordringer. 
 
Vi mener en løsning med handlingsregel vil være bedre, gi større forutsigbarhet og gjøre 
bransjen i stand til å løse utfordringer på sykdom og miljø  
 
Vekst i næringen må bety vekst på land 
NNN mener utviklingen av verdiskapningen som det legges opp til, må kobles sterkere opp til 
bearbeiding av råvaren i Norge.  
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Oppdrettsnæringen har meget gode resultater i forhold til annen matindustri, men svakere 
satsning på bearbeiding i Norge.  
Utvikling av sjømatindustrien kommer ikke uten sterkere reguleringer. 
 
Videre høsting av de maritime ressursene må komme fellesskapet til gode i større grad enn i 
dag.  
Fisk vil etter oljen bli en av de viktigste verdiskapende næringer i Norge i framtiden.  
Med krav til større grad av norsk bearbeiding vil veksten i oppdrettsnæringen bidra til økt 
sysselsetting og verdiskapning i Norge. Videre gir det muligheter til å ta i bruk de nye 
mulighetene man ser ved større utnyttelse av råstoffet. 
Norge har de beste forutsettingene til å lykkes som verdens fremste sjømatnasjon, men uten 
en sterkere næringsmiddelindustri vil målet ikke nås.  
Tiden som ensidig råvareleverandør til utenlandsk matindustri må erstattes av satsning på 
egen industri.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
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Forbundssekretær 
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