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Hvor bør vi se fremover: 

Ut mot havet, eller 

ut mot markedene?  
 



MS  Klaring 







 

Et hav av muligheter 



Et marked fullt av muligheter 

 



 



Lærdommen fra laksenæringa 

• Satset tidlig sterk på fellestiltak  

• Markedsrådet for Laks - foregangsmenn  

• Videreføring etter FOS 

– Gastronomi – Food & Wine 

– 3 % investert i markedsføring 

• Nye markeder/segmenter 

• Vertikal integrasjon – samarbeidspartnere ute 

• Analyser – informasjonssystemer / Kontali 

• Finansiell handel – Oslo Børs /kapital 

 

 

 

 



Utfordringer – pelagisk 

• Hvordan øke investeringer i markedet ? 

– Når industrien sliter med inntjeningen. 

• Hvordan skape oppslutning om fellestiltak ? 

– Når det oppfattes at all gevinsten tilfaller fangstleddet? 

 

• Hvordan aktivere og motivere «de gode hjelperne» ? 

– Eller de som kan bli gode hjelpere, re NCE - Aquaculture 

• Mange utredning/planer -Grønnevet-utvalgets 

forslag 

 

 



Bakgrunn for forslagene  
(Grønnevet-utvalget) 

• Vi må ha en helhetlig verdikjede i fiskerinæringen. I dag 

splitter regelverket opp 

• Bedriftene trenger større handlingsrom for å kunne 

konkurrere i markedet 

• Råstofflyten over året må endres vesentlig – bedriftene må 

ha innflytelse 

• Konsesjonsregelverket er stivbent og begrenser industrien 

• Førstehåndsomsetningen gir bedriftene begrensninger i 

driftsmønsteret 

• Vanskelig kapasitetssituasjon i industrien 

• Industrien har ikke økonomiske ressurser til ny produkt og 

markedsvekst 



Forslag  - utviklingskontrakter 

• Gjennom Innovasjon Norge etableres et program med en årlig 

ramme på minimum 150 mill kr for langsiktige 

”Utviklingskontrakter” for fiskerinæringen innenfor områdene 

produkt-, teknologi- og markedsutvikling. 

• Den offentlige forskningsinnsatsen må spisses og oppgaver 

knyttet til teknologi innen automasjon av arbeidsprosesser og nye 

teknologiske løsninger må gis langt høyere prioritet. Det samme 

gjelder markedsforskning. 

• Det statlige investeringsfondet Argentum må få adgang til å 

etablere et marint investeringsfond på vilkår som er tilpasset den 

faktiske situasjonen i næringen. 

• Det må etableres adgang til å foreta pantsetting av 

fiskerettigheter for å lette finansieringen ved mer fleksible 

kvoteordninger. 



 

 

Markedet;  

et hav av muligheter 



Baseline Process FAPRI 

Market & Macro 

Updates to Models 

Policy Analysis 

and Research 
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Baseline 

Washington 
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Prisprognosemodell 



Prisprognosemodell 



 



 

 

Markedet;  

et hav av muligheter 




