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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
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Overordnet krav:
• Det MÅ være mulig å drive med lønnsomhet i 

norsk havbruksnæring i forhold til konkurrentland
– Næringen tåler ikke ensidige norske krav / 

pålegg som er kostnadsdrivende
– Næringen må få mulighet til å utnytte 

naturlige fortrinn
– Viktig å holde fokus på BRUK og VERN, ikke 

ensidig vern der havbruk ikke er i konflikt med 
verneformålet



Målet med forvaltningen
• Bidra til en lønnsom og bærekraftig næring

• Treffsikre tiltak

• Summen av tiltak må vurderes

• Kostnadene med tiltakene må vurderes

• Konkurransevridning som effekt av tiltakene må vurderes

• Markedseffekten av tiltakene må vurderes



Norsk sjømat - Global business
• Norsk sjømat eksporteres til ulike markeder verden over

• Norsk sjømat konkurrer med sjømat fra andre nasjoner

• Norsk sjømat konkurrer med annen matindustri

• Global arbeidsfordeling innen sjømatproduksjon



Norsk eksport av atlantisk laks i 2002

• 9,5 mrd kroner 
• (-473 millioner NOK, -4,7 %)

• 421 000 tonn 
• (+27 000 tonn,+6,7 %)

© EFF, Datakilde=SSB



Hvis vi skal nå målene...

Skal vi nå målene om det marine eventyret må vi 
erkjenne at Norge ikke er alene om 

kunnskapen og produksjon. 

Vi må tilrettelegge for en konkurranseutsatt næring. 

Vårt ønske er en helhetlig havbrukspolitikk



Framtidige rammebetingelser?
• Rammer knyttet til HMS
• Rammer knyttet til miljø
• Rammer knyttet til fiskevelferd

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

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



HMS
• Sikkerhet overordnet
• Tilpassete hjelpesystemer 
• Enkel håndtering av utstyr
• Desinfeksjon – riktig og sikker

Gode og sikre arbeidsplasser på alle måter er et av 
næringens viktigste konkurransefortrinn i framtiden.



Miljø - hovedpunkter
• Viktigste rammebetingelser

– Krav om kontroll av lakselus
– Krav om minst mulig rømming
– Krav om miljøvennlig antigroe-behandling
– Krav om minst mulig fôrspill



Avlusingsteknologi 
– hva vil fremtidens krav til ”lusegrense” være?

• Badebehandling mot lus må være
effektiv (biologisk og økonomisk)

• Den ideelle metoden er enda ikke
funnet

• Foreløpige resultater fra forsøk i
regi av VESO (finansiert av FHF)
tyder på jevnere konsentrasjon av
bademiddel ved bruk av hel 
presenning enn ved bruk av skjørt

• Fôrmidler er effektive, men kan gi
ujevn avlusing (ikke all fisk spiser nok)

• Leppefisk er effektivt – hvis brukt rett
(men virker ikke/dårlig om vinteren)

• Vaksinering vil være fremtiden



Rømming (1)
• Rømmingshindrende tiltak sterkt i fokus:

– NYTEK
• Klasseinndeling av anlegg i forhold til eksponeringsgrad

– Anlegg bør ”enkelt” kunne omklassifiseres
• Funksjonskrav (skal tåle …..)

– Økt styrke der det er behov, ikke over alt for sikkerhets skyld
– Modellering vil være et viktig verktøy i denne sammenhengen

• NYTEK skal ikke hindre videreutvikling av teknologi
• Økt krav til at del-produsenter snakker sammen 

– Utstyret skal passe sammen selv om det er levert av ulike produsenter 
(økt fokus på manualer?)

• Prøve- og feile-strategien vil forsvinne – dokumentasjonskrav!!
– Analyse av årsaker til rømming
– Merkeordning (næringen mener dette er feil virkemiddelbruk)



Rømming (2)
• Krav om beredskapsplan

– Hvordan begrense fremtidig rømming
– Hvordan sikre effektiv gjenfangst
– Forholdsregler ved sleping, lossing osv.

• Krav om overvåkingsfiske
– Garn 20m fra anlegget (virker / virker ikke?)

• Plikt til gjenfangst
– Innen 500m fra anlegget så lenge rømt fisk er 

i området (ulike erfaringer)
• Fokus bør være på FOREBYGGING!!





Antigroe-behandling
• Kobber har fått et (ufortjent) fokus som en kritisk 

miljøgift – bruk skal fases ut
• Notvaskeriene er pålagt rensing 

(overgangsperiode)
• Alternative metoder utvikles og delvis i bruk

– Miljønøter (hyppig notskifte)
– Spyling / dykking
– Alternative kjemisk-/biologiske midler

• Utfordring å få ”godkjent” alternativer – settes 
som krav til leverandør



Bruk av fôr
• Krav om mest mulig effektiv utnyttelse av råvarer 

fra havet – begrenset ressurs
– Også krav i forhold til generell ressursutnyttelse 

• (ca 2.5 kg fiskeråstoff nok for å produsere 1 kg laks i 
dag – tidligere krevdes opptil 5 kg)

• Fôr utgjør ca 50% av produksjonskostnad
– Lønnsomt å bruke fôret effektivt
– Økonomisk fôrfaktor i dag ca 1.15 – kan bli bedre

• Fôr er kilde til fôrspill (lite) og ”skit”
– Dagens lokaliteter har kapasitet til å omsette 

dette inn i næringskjeden igjen 



Fiskevelferd
• Volum- og tetthetskrav
• Håndtering av fisk
• Krav til lokalitet?

– Ikke alge- eller manetutsatt?
– Ikke forurensningsutsatt?
– Predatorkontroll?

• Transport
– Maks avstander?

• Krav til slakting
– Vekk med ventemerder?
– Bedøvelses- og slaktemetoder



Nye teknologiske muligheter?
• Fjernovervåking på ulike vis?
• Nanomaterialer?
• Helt nye teknologier?



Etter krise …...
• Muligheten til å forenkle regelverk og skape 

konkurransedyktige rammebetingelser

• Muligheten til å strukturere uten for høye investeringer

• Muligheten til å tenke nye tanker, skape nye produkter og 
nye måter å produsere
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