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•  Sjømatnæringens hovedorganisasjon, tilknyttet NHO 
•  Medlemsstyrt, medlemsfinansiert 
•  500 bedrifter, 10.000 ansatte 

–  Fiskeindustri 
–  Havbruk 
–  Fôrproduksjon 
–  Biomarin industri (marine ingredienser) 

•  Næringspolitikk og regelverk 
•  Medlemsservice 
•  Kontorer i Oslo, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø 

Om oss 



•  Utfordringer og muligheter, drivere og hindre for et 
sterkere samarbeid mellom sjømataktørene og deres 
leverandører 



Stolt historie 



Også et industrieventyr 

1971: 98 tonn 

2011: 1.000.000 tonn 

X 10.000 



Kilde: NSC 

Sjømateksporten siste 10 år 
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•  Økt med ca 8,7 % per år i perioden 2004 til 2012 

Leverandørindustrien siste 10 år 

Kilde: SINTEF Fiskeri og havbruk 



•  Økt sjømatproduksjon => større leverandørindustri 
•  Leverandørene får mer krevende oppdrag 
•  Leverandørene hevder seg i markeder utenfor Norge 
•  I ferd med å bli ansett som egne ”næringer” 
 
 

Leverandørindustrien doblet 

Kilde: SINTEF Fiskeri og havbruk 





#1 Komplementære næringer 
#2 Attraktive kystsamfunn 
#3 Andre forutsetninger 

–  Miljø 
–  Teknologiutvikling 
–  Sameksistens 

 
 

 

Muligheter og forutsetninger 



#1 Komplementære næringer 

”Det å jobbe for oppdrettsnæringa er ingen spøk. Vi 
får virkelig brynt oss!” 

- Anders Nødseth, Florø-bedrift med 45 ansatte 





Illustrasjon fra prosjektet ”Systems and 
Product Design within Seabased Fish 
Farming” (NTNU, 2011) 
 



Teknologi og prosesser 

Mer å hente fra eksempelvis olje/gassindustrien for 
sjømatnæringen 
•  Teknologi- og utstyrsutvikling 
•  Arbeidsprosesser 
•  Beredskap og krisehåndtering 



Dagens Næringsliv 5. mars 2014 



•  FoU-miljøer som forsyner norsk havbruksnæring og 
norske utstyrsprodusenter har hentet deler av disse 
nettopp fra den maritime industrien – som f.eks. 
SINTEF. 

•  Miljøovervåking og modeller for kartlegging av 
miljøpåvirkning.  

•  Innovasjon 

”Felles” kompetansemiljøer 



•  Det vi har lært om å skape sterke olje/gassnæringer 
forsøkes overført til sjømatnæringen – klynger 
 

 
Torger Reve (Handelshøyskolen BI): 

” Norges rikdom synes uløselig knyttet til vann og hav. 
Her ligger våre viktigste konkurransefortrinn, fra 

vannkraft til undersjøisk teknologi” 

Utvikling av næringsklynger 



#2 Attraktive  
kystsamfunn 



•  Infrastruktur 
•  Kultur og servicetilbud 
•  Reiseliv!  



#3 Andre  
forutsetninger 



Reint hav 
•  Økt sjøsikkerhet og økt beredskap ved akuttutslipp 

langs hele norskekysten.  
•  Det skal ikke være skadelige utslipp fra ny og 

eksisterende oljeaktivitet.  
•  Nasjonalt og internasjonalt fokus slik at radioaktive 

utslipp til sjø reduseres betydelig.  
•  Utslipp til havmiljøet fra øvrige aktiviteter skal 

reduseres til et minimum.  
•  Tidligere tiders miljøsynder må kartlegges og ryddes 

opp i eller sikres på annen måte. 
 

-- Resolusjon fra FHLs generalforsamling 2007 



FHLs miljøpolitiske målsetting: 
•  Sjømatproduksjonen skal være miljømessig 

bærekraftig og miljøforurensninger skal ikke 
begrense mulighetene for å produsere trygg sjømat. 

•  Ett hav-samarbeidet 

Sameksistens 



”Vi får virkelig brynt oss ... Og det er jo 
bare slik vi blir bedre!” 

 
- Anders Nødseth, Florø-bedrift med 45 ansatte 



Takk for oppmerksomheten!   
 

Are Kvistad 
are.kvistad@fhl.no 

Tlf. 47 80 79 10 
 


