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Hvilke krav vil bli stilt til teknologi og 
drift/operasjon for å sikre lønnsomhet i 
morgendagens havbruk
• Dette var åpningsspørsmålet til 

Elin Tveit Sveen i 2003

• Like aktuelt i dag



Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL

• Landsomfattende bransjeforening
• Tilsluttet NHO
• Organiserer 590 bedrifter med over 10 000 ansatte
• Hovedkontor i  Oslo
• Avdelings-/regionkontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, 

Ålesund og Bergen
• FHL havbruk med hovedbase i Trondheim
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Norsk laks og regnbueørret i 2005

• 648.000 tonn laks + regnbueørret 
– Storfe + gris + fjærkre 282.000 tonn

• 596.000 tonn eksportert

• 5 millioner mennesker spiste et måltid med norsk 
laks eller regnbueørret hver dag hele året –
verden rundt

• 14.7 milliarder kroner i eksportverdi

© EFF, Datakilde=SSB



Framtidige utfordringer
• HMS
• Ytre miljø
• Fiskevelferd og etikk
• Matvaresikkerhet
• Leveringsevne til markedet
• Produksjonskost

Det er viktig å tenke offensivt, slik at 
HMS, miljø og fiskevelferd 

blir positive faktorer for næringens mulighet til 
økonomisk lønnsom drift i framtiden.



Forventninger fra fiskeoppdretterne?

• TEKMAR
– arena for kreativ tenking og diskusjon 

om fremtidens utfordringer

– Teknologi:  Ny, bedre, billigere.
– Bruk av teknologien (drift)



Vårt håp som oppdrettere er
• At vi i dag og i morgen får

– Nye løsninger
– Kreative ideer
– Gode diskusjoner
– Sist, men ikkje minst:
Nye bekjentskaper på tvers av fag og bransjer

• Som i sum gjør at vår fantastiske næring blir enda mer 
konkurransedyktig og skaper enda flere ringvirkninger
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