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Vi trenger mer enn oljen….



Stort potensial fram mot 2050

• Utredninger fra myndigheter, forskning og næring viser 
mulighetene for økt tilførsel

• Forutsetning: Bærekraftig vekst
• Havbruk og leverandørindustrien
• Tro på at fangstbasert har et større potensial



De tre viktigste næringene i Norge…
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Norsk havindustri
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Norsk sjømateksport: 68,8 MRD KR

Kilde Norges Sjømatråd



0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

M
ill
io
ne

r N
O
K

Bidrag til BNP, løpende priser

Ringvirkninger

Lineær (Ringvirkninger)

• Økt med ca 8,7 % per år i perioden 2004 til 2012

Leverandørindustrien siste 10 år

Kilde: SINTEF Fiskeri og havbruk



Nova Sea kjøpte varer og tjenester i 2012 og 2013 fra 
eksterne aktører for 2.66 milliarder kroner, sysselsettings-
effekten for på utvalgte 
bedrifter er 124 årsverk.





Politisk vilje – mye avklares i 2015
• 5 stortingsmeldinger:

– Forutsigbar vekst havbruk
– Økt lønnsomhet i fiskeindustrien
– Stortingsmelding om kongekrabbe
– Handel
– Helse



Ambisjon om 550 milliarder i 2050
- hva skal til?

• Markedsadgang
• 4% årlig vekst i lakse- og ørretproduksjonen
• Arealtilgang
• Vedvarende lave nivåer av lakselus
• Økt lønnsomhet i fiskerisektoren
• Verdikjede som er lønnsom i alle ledd



Vedvarende lave nivå av lakselus



Utfordringer er til for å løses

Graphics/source: Stingray Marine Solutions



Laksehospital

Foto:  Stranda Prolog as



Triton 1

Illustrasjon: Kåre Holthe & sønner 



Rognkjeksoppdrett på Lovund



Global næring utfordrende marked
• Fra tollvern og dumping til tekniske 

handelshindringer
• Vedvarende utfordringer i 

Tollunionen siden 2006
• Bruk av veterinære begrensinger 

tiltar
• Bevissthet rundt korrupsjon
• Utviklingen i Kina
• Nigeria, Ukraina, Tyrkia, Brasil



Alle snakker med EU – Bare ikke Norge?



Lønnsomhet gir attraktive arbeidsplasser







Fra Oddrun Pettersen

• Fiskeoppdretternes Salgslag ble slått konkurs
• Fiskesalgslagsloven suspendert for havbruk
• Åpning for vertikal integrasjon
• Aktivitetskrav i havbruk ble opphevet
• Struktureringen ble friere
• Ville dagens havbruksnæring vært den samme uten 

disse endringene?



Til Ragnar Tveterås

• Foreslår mange av de samme endringene for villfisk
• Mandat og sammensetting gitt av regjeringen 

Stoltenberg 
• Sterkt faglig bakteppe for sine forslag
• Bredt sammensatt utvalg
• Viktig at det ikke blir en krig om slagord



Stortingsmelding økt lønnsomhet

• Regjeringen har varslet at 
det kommer Stortings-
melding høsten 2015. 

• Behandles sannsynligvis 
våren 2016

• For tiden pågår høringen 
på Tveteråsutvalget. 

• God tid og viktig at vi har 
gode prosesser



OPPSUMMERING
Ambisjon om 550 milliarder i 2050
- hva skal til?

• Markedsadgang
• 4% årlig vekst i lakse- og ørretproduksjonen

• Vedvarende lave nivåer av lakselus
• Forutsigbarhet

• Arealtilgang
• Økt lønnsomhet i fiskerisektoren
• Verdikjede som er lønnsom i alle ledd


