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Nærings- og fiskeridepartementet  

Åpningstale Tekmar 1. desember kl: 10:00  

Clarion Hotel og Kongress Trondheim 

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker 

Tildelt tid: 20 min Lengde: ca. 2000

 

Spillet om laksen—hvordan lykkes vi?

 
Sjekkes mot framføring 

 

[Foil 1: Åpningsfoil] 

 

 

Kjære alle sammen.  

 

Jeg vil gjerne takke for invitasjonen. Det er en stor glede for meg 

å få lov til å åpne Tekmar 2015. Det er ingen tvil om at neste år -  

og årene fremover - er veldig viktige år for norsk 

havbruksnæring.  

 

Det handler om miljøutfordringer som må løses for at næringen 

skal vokse. For næringen handler det også om utfordringen med 

økende produksjonskostnader - og det handler om opinionen.  
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Samtidig som miljøutfordringene med lus må løses, blir stadig 

flere overbevist om at Norge trenger inntektene fra 

havbruksnæringen i enda større grad enn før. At 

havbruksnæringen er en viktig del av det vi skal leve av i 

fremtiden. At vi må legge til rette for at havbrukssektoren kan 

vokse.  

 

Mulighetene er store. Tre år med høye laksepriser har gitt 

mange investorer fantastisk avkastning. Avisene rapporterer om 

en gullalder der laksen fortsetter å vinne nye markeder. Der 

etterspørselen holder seg, til tross for importrestriksjoner i både 

Russland og Kina.  

 

Svaret på hvordan vi skal lykkes i dette spennet mellom 

utfordringer og muligheter ligger innbakt i årets konferansetittel: 

Innovasjon. Svaret på spørsmålet om økte produksjonskostnader 

og grønnere profil kan skape innovasjon er - ja. Det må det.  

 

       *** 

 

[Havbruksmeldingen] 

Regjeringens målsetting er å bidra til at havbruksnæringen kan 

bli et enda sterkere lokomotiv for verdiskaping i Norge.  
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Vi har et utgangspunkt om at havbruksnæringen skal stå fritt til å 

vokse, og at økt produksjon må bestemmes av den enkelte 

bedrift. Blant annet bedriftens vurdering av mulighet for 

avsetning i markedet – som all annen produksjon. Men: her er et 

vesentlig tillegg. Dette kan kun skje dersom det miljømessige 

avtrykket er akseptabelt.  

 

 

Ett tiltak for å lykkes med dette er Regjeringens melding til 

Stortinget om bærekraftig vekst i havbruksnæringen: 

 

- Der det er politisk enighet om at vekst i oppdrettsnæringen 

skal videreutvikles på naturens premisser.  

- Der vi er enige om at lakselus i dag er den beste indikatoren 

for å bestemme mulig kapasitetsvekst i lakse- og 

ørretoppdrett, 

- Og der det er politisk enighet om at oppdrettere innenfor et 

angitt produksjonsområde skal holdes ansvarlig for 

miljøbelastningen i det aktuelle området.  
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Systemet for vekst som vi nå foreslår i Norge, gir så langt det er 

mulig forutsigbarhet for næringen. Næringen skal vite  

 

- hva de måles på  

- hva som skal til for at vekst skal gis  

- og når vekst vil bli gitt.  

 

Er påvirkningen på miljøet akseptabel, bør næringen få vokse. Er 

påvirkningen moderat, bør kapasiteten fryses og er påvirkningen 

uakseptabel bør kapasiteten senkes.  

 

Vi arbeider nå med å få på plass produksjonsområder, hvor 

veksten vil styres gjennom en handlingsregel basert på 

miljøindikatorer. I første omgang lakselus.  

 

I meldingen åpner Regjeringen også for at tillatelser til oppdrett 

på land kan tildeles løpende og uten å kreve inn vederlag. En 

slik utvikling vil ikke minst få betydning for norsk 

leverandørindustri, som allerede er langt fremme på landbaserte 

teknologier.  
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Vi erkjenner at det å finne nye måter å drive havbruk på for å løse 

miljø og arealutfordringer, kan innebære langvarige 

utviklingsfaser og store investeringer.  

 

Derfor fastsatte jeg for et par uker siden – etter høring tidligere i 

år- retningslinjer for utviklingstillatelser. Dette er et statlig 

bidrag til å utvikle neste generasjons havbruksteknologi. 

Ordningen med utviklingstillatelser vil bidra til å utvikle 

teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene som 

havbruksnæringen står overfor. 

 

[Foil 2: Teknologioverføringer og innovasjon- Salmar] 

 

 

Vi legger nå til rette for at store prosjekter som innebærer både 

betydelig innovasjon og betydelige investeringer - og ikke minst 

en viss risiko for ikke å lykkes - kan se dagens lys. Dersom de 

lykkes vil hele næringen kunne dra nytte av den kunnskapen 

slike prosjekter gir.  
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Utviklingstillatelser tildeles vederlagsfritt for inntil 15 år. Dersom 

prosjektet gjennomføres i tråd med de målene som er satt, kan 

tillatelsene etter en gitt tid konverteres til kommersielle 

tillatelser. Mot et vederlag på 10 mill. kr per tillatelse/konsesjon. 

 

Vi skal ikke rokke ved det nye systemet for forvaltning og vekst 

som vi etablerer i tråd med stortingsmeldingen om vekst i 

havbruksnæringen. Utviklingskonsesjoner skal være en 

begrenset ordning som omfatter store teknologiske løft som 

trenger drahjelp for å kunne realiseres. I første omgang etableres 

dette som en prøveordning i to år og skal deretter evalueres.  

 

Jeg ser med glede at denne ordningen synes å bli tatt vel 

imot.  Først kom SalMar med planene om halvt nedsenkbare 

merder beregnet på åpne farvann.  

[Foil 3: Teknologioverføringer og innovasjon- Nordlaks] 
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Nå presenterer Nordlaks sine planer om å bygge et 

oppdrettsskip, eller som de kaller det – en "havfarmsom den 

kalles" – som plasseres og forankres til havs.  

 

Begge prosjektene er kjempespennende, og har det til felles at de 

henter kompetanse og teknologi både fra oppdrettsnæringen, 

shipping og offshore. På alle disse områdene har Norge allerede i 

dag verdensledende kunnskapsmiljøer.  

 

Dette er kun to eksempler av mange på at ulike aktører driver en 

helt nødvendig - og svært velkommen kunnskaps- og 

teknologiutvikling. Fiskeridirektoratet tar nå imot søknader og 

den første skal visstnok allerede være oversendt. 

 

I oktober ble verdens største lukkede merd Neptun 3 løftet fra 

monteringsstedet på Mosterhamn, og fraktet til Skånevik der den 

ble senket i sjøen og ankret opp.   
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[Foil 4: Lerøy Aurora]  

 

Spennende er det også å følge Lerøy Aurora som har tatt i bruk 

droneteknologi i arbeidet mot lakserømming. Nå er den mildt 

sagt høytsvevende teknologien i bruk for å overvåke merdene. 

Foreløpig er det kjørt pilot på ett anlegg, men nå skal de ta i bruk 

systemet på ytterligere fire lokaliteter. Arbeidsverktøy som dette 

vil trolig bli vanlig i fremtidens havbruksnæring. 

 

Dette er nye eksempler som godt illustrerer hvordan forskning 

og utvikling kan gi praktiske nyvinninger for næringen.  Derfor 

er jeg glad for at det satses på samarbeid og kunnskapsdeling. 

Slik kan forskningen komme til anvendelse og gi konkret nytte.  

 

Jeg er også imponert over all forskningen, utviklingen og 

utprøvingen som pågår for å løse luseutfordringen. Strømgjerder, 

lasere, ultralyd, tekniske innretninger, varmtvann, lukkede 

merder og rensefisk er noen av eksemplene.  
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Jeg er glad for at næringen satser offensivt på teknologiutvikling 

og grønnere driftsformer. Slik kan næringen selv bidra aktivt til å 

påvirke sine vekstmuligheter i årene fremover.   

 

      *** 

 

[Regjeringens satsing på marin forskning]  

Det nye produksjonsregimet vil bidra til ny kunnskap og ny 

innovasjon. Dette er helt avgjørende for å sikre premisset om 

miljømessig bærekraft både på kort og lang sikt.  

 

Samtidig bidrar også myndighetene til kunnskapsutvikling og 

innovasjon med midler over statsbudsjettet, gjennom en særskilt 

satsing på hav i langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning. Regjeringens Masterplan for marin forskning som ble 

lagt frem denne høsten er en konkretisering av dette på det 

marine området. Den vektlegger både behovet for å organisere 

kunnskapsinnhentingen enda bedre, og påpeker konkrete 

kunnskapsbehov som må fylles for å kunne utnytte potensialet i 

de marine næringene.  
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På havbruksfeltet er det en hovedprioritering å følge opp 

meldingen til Stortinget om Forutsigbar og miljømessig 

bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett (Meld. St. 16 (2014-

2015).  

 

Et nytt produksjonsregime krever ny kunnskap knyttet til 

forvaltningen av systemet. For næringen er kunnskaps- og 

teknologiutvikling viktig for å kunne utnytte systemets mulighet 

til vekst. 

 

I Masterplanen lover regjeringen blant annet å øke 

kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig havbruksforvaltning og 

å prioritere kunnskap om fiskehelse og fiskevelferd. Vi er også 

opptatt av Uen i FoU og styrker satsingen i Forskningsrådet som 

retter seg mot innovasjonsprosjekter i leverandørnæringen.  

 

[Foil 5: 170 millioner til marin forskning] 
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Regjeringen foreslo en betydelig satsing på marin forskning i 

statsbudsjettet for 2016 på nærmere 170 millioner kroner.  

22 millioner kroner prioriteres til å styrke havbruksforskningen 

for å bedre kunnskapsgrunnlaget for oppfølging av 

stortingsmeldingen om forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk 

laks- og ørrettoppdrett, samt økt forsking rettet mot 

sjømatindustri og teknologi, og forskning rettet mot utvikling av 

nye marine næringer.  

 

100 millioner kroner av økningen er del av regjeringens ettårige 

tiltakspakke for økt sysselsetting og omstilling, og skal gå til 

vedlikehold og oppgradering av de marine forskningsfartøyene.  

 

47,5 millioner kroner av økningen er en følge av økt sats og 

provenyøkning fra fiskeriforskningsavgiften, og skal benyttes til å 

styrke kunnskapsgrunnlaget for fiskeriforvaltningen. 

 

Budsjettavtalen som ble landet forrige uke innebærer økte 

bevilgninger til overvåking og kontroll av havbruksnæringen 

med 27,5 millioner kroner. Dette følger opp utfordringene med 

lakselus, og ambisjonene om økt produksjonskapasitet. 

Mattilsynet styrkes med 10 mill. kroner og Fiskeridirektoratet 

med 7,5 mill. kroner til økt kontroll av oppdrettsnæringen. 
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Havforskningsinstituttet får økt sin bevilling med 10 mill. til 

utvidet overvåking. 

 

Kommersialisering av teknologier som forbedrer miljøet er viktig 

for at vi skal kunne omstille oss til et mer bærekraftig næringsliv. 

Regjeringen foreslår å styrke Miljøteknologiordningen i 

Innovasjon Norge med 134,5 millioner kroner i 2016, til 464,5 

millioner kroner. Med Stortingets påplussing blir det bevilget i 

overkant av 500 mill. kroner til ordningen i 2016. 

 

Ordningen bidrar til å realisere gode, samfunnsøkonomisk 

lønnsomme prosjekter som ellers kan tape i kampen mot andre 

prosjekter med lavere risiko. Den skal også bidra til at flere 

forskningsprosjekter og innovative miljøløsninger kommer seg ut 

i markedet. Dette er en viktig ordning for den marine næringen, 

og jeg håper dere fortsetter å få god uttelling i fremtiden! I 2014 

mottok marin sektor 24 prosent av det totale tilsagnsbeløpet for 

ordningen.  

 

Et annet viktig virkemiddel er såkornfondene.  
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Såkornfondene skal skape flere vekstselskaper i Norge ved å 

bidra med penger og kompetanse til unge, innovative bedrifter, 

og skal investere i 15 til 20 bedrifter hver. I tiden framover skal 

fondene hente inn privat kapital, og de vil trolig gjøre sine første 

investeringer sommeren 2016.  

 

Forvaltere for to nye landsdekkende såkornfond er nylig blitt 

valgt. Fondet i Nord-Norge, som skal forvaltes av Norinnova 

Forvaltning i Tromsø, vil være spesielt rettet mot 

forskningsbaserte bedrifter innenfor industriell bioteknologi, olje 

og gass, marin sektor og akvakultur. Det er Sarsia Seed 

Management i Bergen som skal forvalte det andre fondet. Dette 

vil særlig vil rette seg mot bransjer knyttet til life-science og 

energi 

 

Fondene skal være på minimum 300 millioner kroner, hvorav 

staten deltar med 150 millioner kroner.  

 

Regjeringen tar sin del av ansvaret for forskning og innovasjon og 

styrker programmer som vi vet virker.  
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Næringslivet må også dra sin del av lasset – og satse på 

innovasjon og ny teknologi. Vi har verdensledende 

næringsaktører og verdensledende forskningsmiljøer – et 

konkurransefortrinn vi må dyrke videre.  

[Foil 6: Gründerplanen] 

 

 

Marin forskning skal bidra til vekst i det etablerte næringslivet, 

og den skal bidra til å utvikle nytt næringsliv basert på marine 

ressurser. Norge trenger derfor flere gode gründere i marin 

sektor. Disse skal, sammen med etablert næringsliv bidra til 

overgangen til et grønnere og mer kunnskapsbasert næringsliv. 

 

Vi har som mål at Norge skal være blant Europas mest innovative 

land. For å kunne nå dette målet la vi tidligere i høst frem 

Gründerplanen med det mål å utvikle virkemidlene for 

innovasjon og entreprenørskap. Planen foreslår å øke budsjettet 

med 400 millioner kroner til ulike gründertiltak. Disse midlene 

gir gode muligheter for gründere med blå, marine næringsideer.   
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Spillet om laksen – Hvordan lykkes vi?      

I Norge har vi et fortrinn i vår nærhet til havet og en hel masse 

kunnskap om havet båret med oss gjennom generasjoner. Det er 

det nye kunnskapssamfunnet som nå skal føre Norge inn i en ny 

økonomisk gullalder der fornybare marine ressurser er ett av 

de viktige beina vi skal stå på. Forskning og innovasjon er blant 

de viktigste investeringene for fremtiden.  

 

Vi står overfor en betydelig utfordring med å sikre miljømessig 

bærekraft, men også å holde produksjonskostnadene på et nivå 

som også bidrar til sosial og økonomisk bærekraft.   

For å få til dette må vi i første omgang løse utfordringene med 

lus. Vi vil også måtte løse andre utfordringer knyttet til utslipp, 

rømming, fiskehelse og fiskevelferd, og det vil oppstå nye 

utfordringer i fremtiden.  

 

Det vokser frem en stadig sterkere bevissthet rundt viktigheten 

av samarbeid mellom havnæringene. Utgangspunktet vårt må jo 

være at alle som operer i, på og under havoverflaten kan ha noe å 

lære av hverandre.  
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Og derfor gleder jeg meg ekstra mye til neste post på 

programmet, der vi skal få noen resultater fra SINTEFs ferske 

undersøkelse av samarbeidsmulighetene mellom næringene i 

havrommet.  

[Foil 7: Avslutningsfoil] 

 

 

Jeg vil avslutte med å minne om at norsk fiskeri- og 

havbruksnæring har en stolt fortid. Imidlertid har den en enda 

større og fornybar fremtid!  

 

I spillet om laksen og kampen om opinionens syn på havbruk er 

jeg overbevist om at det eneste midlet for å lykkes er en 

kombinasjon av tilstrekkelig kunnskap, og å gjøre det rette. Til 

det siste trengs teknologiutvikling og innovasjon.   

 

Lykke til med resten av konferansen og takk for 

oppmerksomheten! 

 


