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Høringssvar sjømat, NOU 2014:16 
 

 

Det vises til høringsbrev fra departementet datert 16.12.2014.  

 

Hovedorganisasjonen Virke representerer 19200 virksomheter i bredden av 

næringslivet. Virke Dagligvare representerer bl.a dagligvarehandel og noen aktører 

innen næringsmiddelindustrien, herunder fiskeoppdrett. 

 

Virke støtter utvalgets påpekning av at samfunnet må ha en politikk som sikrer 

bærekraftig utnytting av naturressursene norsk sjømatnæring er tuftet på. Vi 

understreker også utvalgets påpekning av at det er svært krevende å forutsi hvilke 

produkter, markeder med videre i norsk sjømatnæring som vil ha konkurransefortrinn 

og vekstmuligheter i fremtiden.  

 

Etter olje og gass, er sjømat (inklusive oppdrett) Norges nest største eksportnæring. En 

viktig årsak til denne suksessen, og en forutsetning for videre vekst, er at de marine 

naturressursene forvaltes bærekraftig
1
. SSB melder at det ble omsatt fisk og skalldyr for 

over 40 milliarder fra norske oppdrettsanlegg i 2013. På tross av noe nedgang i 

produsert mengde, var økningen på 35% fra året før
2
.  Samtidig er fiskeforbruket i 

Norge lavere enn kostholdmyndighetene har satt som mål. Helsedirektoratets 

undersøkelse av utviklingen i norsk kosthold viser at forbruket av fisk har økt noe i 2012 

og 2013 etter å ha vært stabilt eller nedadgående i en årrekke. Fiskeforbruket er nå 

omtrent på samme nivå som det var i 1999. Likevel er fiskeforbruket i Norge lavere enn 

anbefalt nivå
3
.  

 

NOU 2014:16 fastslår at laks utgjør en svært betydelig andel av salg av oppdrettsfisk i 

Norge. Likevel etterlyser vi en vurdering av rammevilkår og tiltak for verdiskapning også 

for andre arter. Vi mener at fokus bør ligge også på å styrke markedsarbeidet for nye 

arter, og dermed åpne nye segmenter for vekst. Som NOU 2014-16 fastslår: De senere 

årene har importerte oppdrettsarter som tilapia og pangasius penetrert markedet med 

betydelige volum. Det bør legges til rette også for oppdrett av arter som lar seg 

produsere i Norge. Dette vil også kunne gi markedet bærekraftig tilgang til fiskearter 

som er truet i vill tilstand.  

                                                 
1
 http://www.miljostatus.no/Tema/Hav-og-kyst/Fiskeri/ 

2
 http://www.ssb.no/fiskeoppdrett 

3
 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/802/Utviklingen-i-norsk-

kosthold-2014-IS-2255.pdf 
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Samtidig erfarer vi at overgangen fra gode prosjekter til storskala produksjon kan være 

krevende. Tilgangen til risikovillig kapital er en forutsetning til å lykkes med dette, og må 

være en prioritert del av virkemiddelapparatet.  

 

Opinion og kunder stiller stadig større krav til bærekraft. Utvalgets arbeid har lagt 

bærekraftig produksjon til grunn. Miljømessig bærekraft er en forutsetning for videre 

vekst og verdiskapning innen næringen.  Satsing på flere arter innen oppdrett, samt 

sterkt fokus på teknologi som bygger opp under økt bærekraft og mindre miljømessig 

fotavtrykk, må være sentralt for FOU og øvrig virkemiddelapparat.  
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