
Sjømat på norsk serveringssteder 

Til tross for at norske myndigheter i 2010 åpnet for at norske serveringssteder kan kjøpe 

sjømat direkte fra fangstleddet (fiskere) så viser det seg at mange serveringssteder fortsatt 

finner det utfordrende å finne lokale leverandører av sjømat. Det vil være viktig å utarbeide 

incentiv-ordninger slik at yrkesfiskere finner det økonomisk hensiktsmessig å levere mindre 

kvantum sjømat til serveringssteder. Etterspørselen etter lokal mat er veldig stor i våre viktige 

reiselivsmarkeder. Dersom vi skal nå opp i konkurransen med kraftfulle internasjonale 

reiselivsdestinasjoner i andre kyst-nasjoner, så vil det vil være maktpåliggende at spisesteder i 

norske kystdestinasjoner lykkes i å tilby høykvalitets sjømatprodukter til sine gjester.  

 

Anvendelse av statlige fiskerihavner til reiselivsformål 

Det har i en god del tilfeller utviklet seg konflikter rundt anvendelse av de statlige 

fiskerihavnene til reiselivsformål. Dette har i størst grad vært en utfordring i forbindelse med 

sjøfisketurisme. Mange av de 800 statlige fiskerihavnene er liten eller ingen fiskeriaktivitet 

men til tross for dette utvikles konflikter når reiselivsnæringen ønsker å utnytte denne 

infrastrukturen. Kystverket benytter i dag 10 millioner kroner årlig på å vedlikeholde 

fiskerihavner som ikke har noen fiskeriaktivitet og ønsker å avhende minst 350 av dagens 

fiskerihavner. I arbeidet med å avhende statelige fiskerihavner er det imidlertid en utfordring 

av kommunene ikke har økonomi til å ta på seg ansvar for vedlikehold og drift. Med 

myndighetenes fremheving av reiseliv som et viktig satsingsområde for fremtiden bør 

vurderes om ikke myndighetene kan utvikle og finansiere ”reiselivshavner”. Dette vil kunne 

være et nyttig verktøy i en videre styrking av norsk kystturisme.  

 

 

Visningsanlegg akvakultur 

 

Pr i dag er det tildelt 13 visningskonsesjoner for akvakultur i Norge. Visningsanleggene 

representerer en unik mulighet for å vise frem moderne, høyteknologiske sjømatproduksjon til 

turister. Visningsanlegg for sjømatproduksjon vil, i likhet med mulighet for at turister kan delta i 

yrkesfiske, være interessante element i det å utvikle attraktive reiselivsopplevelser. I mange andre 

kystnasjoner er det utviklet mange innovative produkter knyttet til det at turister får lære om/delta i 

fangst - og sjømatproduksjon.  

 

Når det gjelder visningskonsesjonene som er tildelt i Norge så ser det ut til at disse i altfor stor 

grad benyttes til å øke MTB (Maksimalt Tillatte Biomasse) og at anleggene i realiteten ikke 

tilrettelegger for visning til publikum/tilreisende. Viktige forhold her er avstand til sentrale 

trafikknutepunkt, åpningstider, informasjonsmateriell, landbaserte utstillingsfasiliteter, 

kunnskapsformidling på ulike språk og samarbeid/koordinering med sentrale reiselivsaktører.  

 

Tildelingen av visningskonsesjoner reguleres av Lakseforskriften. Denne forskriften skal nå, 

ifølge FKD, til revidering. Det er i denne forbindelse viktig at det også legges vekt på hvordan 

slike anleggene kan utvikles til attraksjoner i reiselivssammenheng.  

 

I Laksetildelingsforskriften (Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og 

regnbueørret, FOR-2004-12-22-1798) gis det åpning for å søke tillatelse til akvakultur for 

særlige formål som matfisk til fiskepark for rekreasjon og fritidsformål for publikum, til 



undervisningsformål og til visningsformål. En visningskonsesjonen er på 500 MTB. 

Visningstillatelsene reguleres i forskriftens § 22, § 23 § 27 § 28b § 34. 

 

Formålet med visningstillatelsene å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum  

I forskriftens § 27, 1. ledd heter det: ”Det stilles krav om at akvakulturvirksomheten skal være 

særlig egnet for formidling, og tilrettelegges for publikum, herunder vektlegges egnethet av 

omsøkt lokalitet.” 

§ 27, 2. ledd ”I vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det blant annet legges vekt på 

avstanden til andre akvakulturvirksomheter med visningsformål og om 

akvakulturvirksomheten vil ligge i nærheten av andre større turistmål.” 

§ 28b 4. ledd. ”Ved avgrensning av tillatelse til visning skal det blant annet tas hensyn til 

omfanget av visningsvirksomheten og hvor tilgjengelig akvakulturvirksomheten er.” 

§ 34, 1. ledd., 2. setning. Det kan knyttes maksimalt to lokaliteter til en akvakulturtillatelse til 

visning…”. 

Visningstillatelse tildeles midlertidig for inntil 10 år av gangen. Søknad om forlengelse av 

tillatelse som er gitt for særlige formål må foreligge hos Fiskeridirektoratets regionkontor 

minimum ett år før tillatelsens utløpstid.  

 

 

 

 


