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utfordringer og muligheter





Verdens matvarebehov øker

Befolkning

Årstall

FN Høy FN Medium FN LavEstimert Faktisk



Behov for mer mat fra havet

VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON



Sameksistens

Definisjon: Å leve side om side uten å komme

i strid med hverandre

– Anerkjenne hverandre

– Søke kunnskap

– Dialog

Fiskeri og havbruk legger sammen grunnlag for gode og 

levende kystsamfunn, en økonomisk viktig eksportnæring og 

36 millioner  fantastiske fiskemåltid hver dag!



Biprodukt



Hvilke utfordringer har vi?

• Å skaffe mat til mange mennesker påvirker og gir et fotavtrykk

• Enten det dreier seg om husdyrhold/produksjon

• Eller høsting av naturen

Vi må sørge for at denne påvirkningen er akseptabel

• I Norge har vi en gammel og en ny næring basert på mat fra 

havet

• Vi har behov for begge næringene

• Vi har behov for gode rammer som legger til rette for 

sameksistens og tar hensyn til begge næringene

Vi må sikre en kunnskaps- og faktabasert forvaltning



Hvilke spørsmål reises?

Noen eksempler:

• Er det nok egnet areal til alle overalt?

• Havbruk tiltrekker seg villfisk – hvordan påvirkes kvaliteten?

• Havbruk har ødelagt gyteplassene til torsken?

• Påvirker lusemidlene bestandsutviklingen av fisk og reker?

Vi må fortsette å etterlyse og framskaffe fakta

Det motiverer for gode tiltak og gjensidig respekt

14 millioner 

måltider* laks 

produseres

i 4000 merder.

De tar ikke mer 

plass enn 

Andøyas areal

*) 4X norsk 

kjøttproduksjon



Mulighetene er mange!

• Dialog          se etter synergieffekter fiskeri / havbruk

• FoU              framskaffe og forholde oss til omforent 

kunnskap

• Fortsette samarbeidet omkring næringsøkonomi, 

markedsadgang, sjømattrygghet, 

marint vern og 

marine kartlegginger

• Næringsklynger

• Kystsoneplanlegging



…også på det mer "hverdagslige" planet

Noen eksempler:

• Rensefisk

• Fangst av nye arter

• Beredskap gjenfangst

• Utstyrs- og avfallshåndtering

• Marin strategi Trøndelag



Brit Uglem Blomsø

Fagsjef Miljø og helse

brit.blomso@sjomatnorge.no

Takk for 
oppmerksomheten

 Fiskeri og havbruk er begge kommet for å bli

 God sameksistens krever dialog og en innsats 

fra begge næringene

 Flinke forskere er nødvendige 

kunnskapsleverandører


