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Store vekstambisjoner for havbruk 
Forrige regjering:  

"Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon" 

Nåværende regjering:  
"Regjeringen vil følge opp visjonen om en flerdobling av 
verdiskapingen i næringen de neste tiårene.."  
 
"Jeg kaller laksen Norges Ikea. Oppdrett er en 
fantastisk næring." (Erna Solberg). 
 
FHL:  
− 2,7 millioner tonn laks og ørret i 2025 (FHL) 
 
NTVA, DKNVS, SINTEF: 
−  5 millioner tonn laks og ørret i 2050 
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Rammene er ikke  
alltid  tilpasset  
vekstambisjonene 
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Modified from Heijungs et. al 2010 

De tre pilarene for bærekraftig utvikling 



Ubalansert og svak konstruksjon 
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• Fremhever lokalitetstilgangen som flaskehals  
− 63 prosent sier  at den viktigste utfordringen for min bedrift i dag er 

tilgang på gode lokaliteter 

− For å oppnå  årlig vekst på 4-5 prosent  sier 66 prosent at  de trenger 
flere lokaliteter, og 54 prosent at de trenger bedre lokaliteter 

• Havbruksnæringens positive effekter vektlegges ikke nok 
ved lokalitetsdisponeringer 
 

Havbruksnæringen:  
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Havoverflate               59 km2  

Inkl. ferdselsforbud    82 km2 

Inkl. fiskeforbud       194 km2 

Sjøbunn                   420 km2 

Fysisk arealbeslag 
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Har havbruksnæringen et  arealproblem ? 

1990:  1400 lok.  
2000:  1806 lok.  
2010:    996 lok. 
2014:    933 lok. 
 



 
 

Skjerpete krav fra staten 
- Dokumentasjon og forundersøkelser  
- Ensidig og ubalansert fokus og krav til bærekraft 
- Konsekvensutredninger  
- Naturmangfoldlov, vannforskrift, matlov, 

akvakulturlov, etc. 
- Økosystemforvaltning og føre-var prinsipp  

Varierende kommunal  motivasjon 
- Krav om  å få mer tilbake for å avsette areal 
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Kritiske faktorer for lokalitetstilgang   



Dokumentasjonskrav i 1985 



Dokumentasjonskrav i 1985 



Dokumentasjonskrav i 1985 



Dokumentasjonskrav i dag 



Oppdrettslokalitet  fra ankerplass til kamparena: 



Dokumentasjon Lokalitet  Beslutning 

Alternativ bruk av området 

Strømmålinger, div. 

Akvakulturanlegg, slakterier etc. 

Alternativ miljøundersøkelser 

Utslipp fra kloakk, industri, landbruk o.l.  

Konsekvensutredning 

Planstatus og arealbruk  

Verneinteresser 

Biologisk mangfold og økologi  

Gjennomført forsvarlig drift mm.  

 B- / C-undersøkelser 

Lakseførende vassdrag  

Produksjonsplaner og fôrforbruk 

Låssettingsplass, mellomlagringsmerder  

Internkontrollsystemer 

Kart, tegninger, posisjoner 

Annen bruk og interesser 

Bunntopografi, terskler etc.. 

      Tilgang til arealressursen:  
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    Arealbeslag med avstandskrav på 5 km  

      20 600 km2 

    Arealbeslag med avstandskrav på 5 km  

      20 600 km2 



Kommunene setter krav om ringvirkninger  
for å avsette areal  

Utviklingstrekk: 
• Økt industrialisering og  endringer i nærings- og eierstruktur  
• Produksjon konsentreres  - 3 G  lokalitetstruktur 
• Aktiviteter skyves på tvers av kommune og regiongrenser 
• Røkteroppgaver overtas av spesialiserte leverandører 
• Nye spesialiserte tjenester 
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Et viktig spørsmål er hvor ringvirkningene genereres 
• Sysselsetting skyves fra primærleddet  til avledet virksomhet  
• Fordelingen av ringvirkninger endrer geografi og nedslagsfelt 
• Kommuner uten matfiskproduksjon kan ha store ringvirkninger 
• Ringvirkningene blir mindre synlig  



 
 
• Direkte sysselsatte 248 årsverk fordelt på 28 skattekommuner 

• Årsverk beregnet i avledet virksomhet  124 

• Total leverandøromsetning 2.66 milliarder 

• 80% kjøpt i Nordland Fylke 

• Store ringvirkninger i kommuner som Nova Sea ikke opererer i 

• Betydelige lokale ringvirkninger i aktivitetskommuner 

 
  

Eksempel fra Nova Sea as: 

Dokumentasjon på ringvirkninger  



Dokumentasjon av ringvirkninger fra havbruk 
Innkjøp langs hele kysten 

Eksempel  Nova Sea as: 



Konklusjoner  
 
• Krav og dokumentasjon skjerpes og:  

– bidrar generelt til å vanskeliggjøre lokalitetstilgangen 
– kan under visse forutsetteninger gi økt lokalitetstilgang, 

f.eks. strøm  
 
• Behov for å vurdere omfang og nivå på krav og 

dokumentasjon 
 
• Krav og dokumentasjon bør rettes mot en mer helhetlig 

bærekraft (miljø, økonomi og sosiale dimensjoner) 
 
• Dokumentasjon om havbruksnæringens positive effekter 

kan bidra til bedre lokalitetstilgang – næringen har her et 
ansvar 

 
 



Takk for oppmerksomheten 
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