
Havbruksstrategi for Troms
Troms fylkeskommune  Næringsetaten 2013

Havbruksstrategi for Troms
Troms fylkeskommune  Næringsetaten 2013



Utgiver:
Troms fylkeskommune, 9296 Tromsø 
Telefon 77 78 80 00. Telefax 77 78 80 01. 
Internett: tromsfylke.no

Grafisk produksjon: Troms fylkeskommune 
Trykk: Troms fylkeskommune, trykkeriet
Foto forside: Kurt-Einar Karlsen
Foto bakside: Nofi AS 

Fylkestingets vedtak
Havbruksstrategien for Troms ble behandlet i fylkestinget i Troms 11.06.13 i sak 37/13. Endringer i  
henhold til punkt 1 i vedtaket er innarbeidet i dokumentet. Følgende vedtak ble fattet i saken.

Vedtak: 
1. Fylkestinget i Troms godkjenner fremlagte Havbruksstrategi for Troms med vedtatte endringer. 
2. Fylkestinget delegerer ansvaret for gjennomføring av strategien til Fylkesrådet. 
3. Troms Fylkesting ser på den økte eierkonsentrasjon i oppdrettsnæringa som en trussel mot 

lokalt eierskap og lokal kontroll. Fylkestinget krever derfor at regjeringa ikke øker eierskaps-
begrensingen fra 25% til 40%. 
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Helhetlig havbrukspolitikk
Havbruksnæringa skaper viktige arbeidsplasser og gir stor verdiskaping og eksportinntekter til 
nasjonen. Det er store forventninger til videre vekst i næringen fremover, både nasjonalt og regio-
nalt i vår landsdel og fylket. Regjeringen sier at det skal legges til rette for en videre vekst i norsk 
havbruksnæring, forutsatt at det skjer på en bærekraftig måte. Det legges i økende grad til rette 
for produksjonsøkning i den nordlige landsdel og tunge aktører i næringa har også blikket rettet 
nordover. Utviklingen i næringa går raskt og rammer for utviklingen legges forløpende.

Regjeringas stortingsmelding (Sjømatmeldinga Meld. St. 22, 2012–2013) har som visjon at Norge 
skal være verdens fremste sjømatnasjon. Potensialet og mulighetene innenfor havbrukssektoren 
vektes tungt i denne sammenhengen. Med økende havtemperatur, miljømessig gunstige forhold 
og muligheter for tilgang på nye arealer i nord som bakteppe, forventes det at en økende andel av 
produksjonen vil flyttes nordover i årene som kommer. Regjeringen vil i 2013 tildele 45 nye til-
latelser til matfiskproduksjon av laks og ørret, 20 av disse skal tildeles i Troms og Finnmark. Det 
forventes derfor en større konkurranse om de kystnære havområdene i nord i takt med økt pro-
duksjon og Troms må være forberedt på denne utviklingen.

Havbruksnæringa har hatt mange faser siden barndommen tidlig på 1970-tallet. Næringsutvikling 
og sysselsetting i distriktene har vært et viktig politisk argument for vekst. Samtidig har næringa 
vært sårbar for svingninger i markedet, og i forhold til sykdom og miljømessige forhold i havet. 
Dette har medført svingninger gjennom de vel 40 årene denne næringa har eksistert i Norge og 
formet den slik vi kjenner den i dag. Utover 2000-tallet fikk man for alvor øynene opp for næringa, 
ikke bare som vesentlig bidragsyter til lokal og regional sysselsetting, men også som en viktig del 
av Norges nasjonalregnskap. I 2006 passerte havbruksnæringa hvitfisksektoren i eksportverdi.

Skiftet i fokus, fra distriktsnæring til nasjonal verdiskaper, har medført at rammene for utviklingen 
i stor grad bestemmes nasjonalt og viktige rammebetingelser legges med bakgrunn i utfordringer 
i andre deler av landet. Dette får konsekvenser for utviklingen i nord.

Fylkeskommunen har flere ulike roller i tilknytning til havbruksnæringen. Fra 1. januar 2010 
ble myndigheten til å gi tillatelser etter akvakulturloven overført til fylkeskommunen. Videre 
ble det delegert innsigelsesmyndighet til planforslag på vegne av havbruksnæringen, i tillegg 

Bakgrunn og behov
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til myndighet og ansvar innenfor en rekke andre områder. Fylkeskommunen er regional plan-
myndighet og har også rolle som tilrettelegger og næringsutvikler. Som regionalt folkevalgt 
organ, har fylkeskommunen videre en viktig rolle som påvirker overfor sentrale myndigheter 
når rammebetingelser legges.

Det er derfor fylkeskommunen setter seg i førersetet og utformer en helhetlig havbrukspolitikk 
for Troms som kan være styrende for fylkeskommunale prioriteringer ovenfor næringen, og slik 
at regionale forhold i større grad legges til grunn når rammebetingelsene bestemmes.

Prosess og forankring
Fylkesrådet besluttet i sak 19/12 at det skal utarbeides en havbruksstrategi for fylket. Strategien 
er utformet som et handlingsrettet styringsdokument for politiske prioriteringer knyttet til ønsket 
utvikling i og for havbruksnæringen i fylket.

Strategien bygger på politiske vedtak og prioriteringer gitt gjennom ulike høringer, tildelinger og 
uttalelser fra fylkestinget i Troms og fylkesrådet. Enkelte elementer i strategiens handlingsdel er 
allerede påbegynt på bakgrunn av tidligere vedtak og prioriteringer. Eksempler på dette er kyst-
soneplansatsingen i Troms og utviklingsprosjektet for strøm-modellering av fylket.

Arbeidet med strategien har vært ledet av fylkesråd for plan- og næring, Kari-Anne Opsal til 
mars 2013 og etter det av fylkesråd for næring Willy Ørnebakk. En arbeidsgruppe fra næringse-
taten bestående av Jarle M. Pedersen, Frode Mikalsen, Gunnar Davidsson og Kjetil Helstad har 
koordinert og stått for det praktiske arbeidet. I tillegg har forskningsinstituttet Nofima AS 
ved forskerne Audun Iversen, Roy Robertsen og Otto Andreassen, vært viktige bidragsytere 
gjennom kunnskapsinnhenting og erfaringsutvekslinger, samt bistått i arbeidet med å samle 
og bearbeide innspill fra samrådsmøtene. Etatene i den fylkeskommunale administrasjonen 
har bidratt på sine fagfelt, spesielt utdannings- og samferdselsetaten i tillegg til planavdeling 
i stab. Som en del av arbeidet med strategien har Nofima AS gjennomført undersøkelsen «Hav-
bruksnæringens ringvirkninger i Troms» (rapport 28/2012). Den har gitt viktig informasjon 
om sysselsetting og ringvirkninger av næringa og leverandører til næringa på kommunenivå 
og siteres flere plasser i dette dokumentet.
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Som ledd i forarbeidet til strategien har det i 2013 vært avholdt fire samrådsmøter for å innhente 
innspill og synspunkter. Det er avholdt et møte i hvert regionrådsdistrikt; i Harstad, Skjervøy, 
Finnsnes og Tromsø. På disse møtene har det til sammen vært over 200 deltagere fra kommuner, 
næringa, forvaltning, leverandører, FoU-miljøer og organisasjoner som enten har holdt innlegg 
eller kommet med innspill i plenum. I tillegg har det vært gitt skriftlige innspill til arbeidet.

Strategien er utviklet i en bred prosess og gjennom en omfattende dialog med regionene i fylket. 
Hovedfokus for strategien er å sikre videre vekst og utvikling i næringen basert på tilstrekkelige 
og konfliktavklarte arealressurser, bærekraft og godt samarbeid. Arbeidet skal baseres på kunn-
skap, satsing på leverandørindustrien, lokal og regional verdiskaping og ikke minst god utdanning 
som basis for rekruttering til lønnsomme, utviklingsretta og stabile arbeidsplasser i fylket.

Havbruksstrategien er et politisk styringsdokument for Troms og inneholder fylkeskommunens 
politikk for utviklingen innen havbrukssektoren, prioriterte strategier og tiltak, og skal være 
førende for bruken av virkemidler i årene fremover. Samarbeid og samordning ved gjennomføring 
av tiltak og prosjekter er helt nødvendig for å lykkes i å oppnå de vedtatte mål. Troms fylkeskom-
mune kan ikke gjøre dette alene.

Virkemidler og verktøykasse
Det er vesentlig at det stilles virkemidler i form av ressurser og finansiering til rådighet for realisering 
av tiltakene i havbruksstrategien. Midlene som tildeles fylkeskommunen i forbindelse med tildeling av 
nye konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret (havbruksmidlene) skal derfor i sin helhet benyt-
tes til gjennomføring av tiltak i havbruksstrategien. Strategien vil dermed fungere som tiltaksplan for 
bruken av disse midlene. I tillegg må det fra nasjonalt hold sikres tilstrekkelige midler for å sikre drift 
og utvikling på viktige områder som samferdsel og utdanning for å møte havbrukssektorens behov.

Fylkeskommunen får tilført regionale utviklingsmidler over statsbudsjettet. Bruken av disse mid-
lene forankres gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP). Midlene benyttes blant annet til støtte til 
kommunalt næringsarbeid, tilrettelegging og bedriftsrettede tiltak hvor Innovasjon Norge er operatør. 
Havbruksstrategien vil også fungere som handlingsplan for bruken av disse midlene innenfor sektoren.

VERKTØYKASSE FOR  
UTVIKLING

Virkemiddelapparat  
regionalt
• Innovasjon Norge - Troms
• Fylkeskommunen
• Kommunale næringsfond
• VRI Troms
• RFF NORD
• Andre

Virkemiddelapparat 
nasjonalt
• Norges Forskningsråd
• Ulike departement
• Fiskeri- og havbruksnæringens 

forskningsfond (FHF)
• Innovasjon Norge
• SIVA
• Andre
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Kommunene har ansvaret for den lokale tilretteleggingen og bidrag gjennom kommunale 
næringsfond samt ved å holde det kommunale planverket oppdatert. Også kompensasjons-
midlene knyttet til RDA-ordningen er aktuelle for tilretteleggende og næringsrettede tiltak, 
både den nåværende ordningen «RDA-Tromsø» og fremtidig ordning for perioden etter 2013. 
Fylkeskommunen forvalter også RDA-midler til bredbåndsutbygging. Her må de områder der 
behovet er størst prioriteres og særskilt de områder der næringslivet er avhengig av velfun-
gerende bredbåndsinfrastruktur.

Fylkeskommunen er også regional operatør for forskjellige nasjonale ordninger; omstilling, lokal-
samfunnsutvikling, bolyst og andre lignende satsinger. Slike ordninger er viktige virkemidler for 
utviklingen av havbruksnæringen i fylket og derfor må havbruksstrategien også blir førende når 
prioriteringene i slike program fastsettes. 

Ordninger som stimulerer til økt forskning og utvikling i næringslivet, slike som Regionalt 
forskningsfond NORD (RFF) og Virkemidler for regionalt forskning og innovasjon (VRI) er også 
sentrale virkemidler for å realisere tiltakene og strategiene i havbruksstrategien. En innretning 
av blant annet VRI og RFF mot havbruksnæringens behov er derfor viktig å ta hensyn til ved utfor-
ming av forskningsstrategi for fylket.

Bevilgninger til kunnskapsmiljøene i Troms og nasjonale virkemidler over blant annet Norges 
forskningsråd og Innovasjon Norge inngår som viktige elementer i den samlede innsatsen sammen 
med næringens eget forskningsfond og de ulike departementenes budsjetter.

Kunnskapsparkene og næringshagene og den øvrige innovasjonsinfrastrukturen i fylket har en 
viktig rolle for den lokale næringsutviklingen. Basert på samspillet mellom lokalt næringsliv og 
regionale forsknings og utviklingsmiljøer kan de lokale utviklingsmiljøene bidra til lokal vekst og 
utvikling i lokalt og regionalt næringsliv. Utvikling av næringsklynger og felles samhandlingstiltak 
på tvers av sektorene er eksempler som vil kunne gi stor gevinst, basert på havbruksnæringens 
behov for både tjenester og produkter.

VERKTØYKASSE FOR  
UTVIKLING

Regionale 
kunnskapsmiljøer
• Universitetet i Tromsø (UiT)
• Høgskolen i Harstad (HiH)
• Nordområdesenter for klima- og 

miljøforskning
• Havforskningsinstituttet
• Forskningssparken i Tromsø
• Nofima AS
• Norut AS
• Andre

Nærings- og 
kunnskapsparker
• Halti næringshage AS
• Kunnskapsparken Nord AS
• Kunnskapsparken Finnsnes AS
• Næringshagen i Målselv AS
• Senja næringshage AS
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Vei og transport
De mål for vekst og utvikling som regjeringen har lagt til grunn for havbruksnæringa kan ikke 
nås uten en velfungerende transportinfrastruktur. Fylkeskommunen må derfor arbeide målrettet 
sammen med statlige myndigheter, havbruksnæringa og andre interesser for å sikre god og sik-
ker transportinfrastruktur.

Fylkeskommunen har gjennom forvaltningsreformen i 2010 fått overført svært mye vegansvar fra 
Staten og eier nå rundt 3000 km fylkesveg. Vegkapitalen skal forvaltes gjennom svært begrensede 
statlige rammeoverføringer. Økt produksjon medfører miljømessige og logistikkmessige utfor-
dringer når innsatsfaktorer og ferdigvarer skal transporteres i stadig større volum. Dette belaster 
lokal-, regional- og statlig veginfrastruktur i fylket. Spesielt vil samspillet med enkeltkommuner 
og Statens vegvesen stå sentralt for å forvalte vegkapitalen godt. 

Foto: Tom Haga (c) Norges sjømatråd
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Også transport sjøveien øker og kravene til sikkerhet og fremkommelighet i farleden vokser med 
bruken av stadig større fartøyer. Her vil samspillet med Kystverket, kommuner og øvrige statlige 
etater være viktig for å sikre fremtidsrettet utvikling av både havner, farleder og for sjøsikkerheten.

For fylkeskommunen som vegeier medfører suksessen til havbruksnæringa store utfordringer. Økt 
belastning på fylkesvegene sammenfaller med mangelfullt vedlikehold, svært store vedlikeholdset-
terslep og økende behov for investeringer. De aller fleste større slakteri befinner seg også langs det 
regionale fylkesvegnettet. Produksjonen skal i økende grad transporteres ut til markedene via denne 
vitale delen av transportsystemet. 

Næringslivet ønsker en infrastruktur som er tilpasset en økende og kontinuerlig produksjon, samt 
ferge- og transportløsninger som oppfyller næringens behov. Gjennom arbeidet med Regional transport-
plan for Troms vil det bli fremskaffet pålitelig og oppdatert kunnskap om havbruksnæringen gjennom 
å kartlegge transportbehov og utfordringer. Planprosessen vil vurdere hvordan fylkeskommunen kan 
ta hensyn til næringsbehovene i en sterkt voksende bransje. Områder med stor aktivitet vil ha fokus 
og spesiell oppmerksomhet vil vies infrastrukturtiltak som vil kunne gi stor samfunnsmessig effekt. 
Herunder vil det vurderes tiltak for veger tilknyttet slakteri med helårig- og døgnkontinuerlig drift. 
På lengre sikt anses det nødvendig å planlegge helhetlig og strekningsvis, der investering, vedlike-
hold og driftsstandard sees i sammenheng.

Fylkestinget i Troms skal i 2013 vedta «Regional transportplan for Troms». Fylkesvegtiltakene vil 
komme konkret til uttrykk gjennom Handlingsprogrammet for fylkesveg som vedtas våren 2014.



Fremtidens vekstregion
Tilgang på areal, en gunstig kystlinje med rent havvann og riktige temperaturer og miljøforhold 
for oppdrett av laks, ørret og en rekke andre arter, gjør at det er et stort fremtidig potensiale for 
vekst i norsk havbruk i nord. Om vi forvalter disse mulighetene på en god måte, kan dette gi stor 
verdiskapning i overskuelig framtid.  Bærekraft og kunnskap må derfor legges til grunn for utvik-
lingen, enten det gjelder miljømessig, sosial eller økonomisk bærekraft. 

Skal næringen ha legitimitet, må utviklingen bidra til verdiskapning og sysselsetting lokalt og regi-
onalt, samtidig som man ivaretar miljøet. Kunnskap om regionale forhold må legges til grunn og tas 
hensyn til når rammene for næringa blir fastlagt. Det er viktig at Troms gjennom nasjonal politikk 
gis muligheten til å utnytte regionale fortrinn og ressurser for å videreutvikle havbruksnæringen 
til det beste for både lokalsamfunn og nasjonen som helhet. 

Samfunnet er mer kompakt enn før  slik at utviklingen i de ulike næringer henger sammen. Leve-
randørindustrien som leverer utstyr og teknologi til maritim industri og petroleumsvirksomhet, 
leverer for eksempel også til fiskeri- og havbruksselskaper. Det er også i stor grad de samme kom-
petanse- og forskningsmiljøene som leverer kunnskap til de forskjellige selskapene og bransjene. 
Det er derfor viktig at næringen og miljøene i Troms blir flinkere til å bygge opp og utvikle kom-
petanse og nettverk til fordel for innovasjon, vekst og utvikling i regionen.

Dynamisk arealforvaltning
Havbruksnæringen har vært gjennom betydelige endringer de siste årene. Den er blitt mer indus-
trialisert og har fått en driftsform som krever lokaliteter over større områder enn før. Denne 
tendensen ventes å bli forsterket framover ettersom det vil bli nødvendig med sonebaserte drifts-
former. Mengde fisk på hver lokalitet blir også stadig større. En videre vekst vil kreve gode og 
smitteforebyggende lokalitetsstrukturer med lokaliteter som er miljø- og produksjonsmessig opti-
male. Denne utviklingen kan medføre at mindre egna lokaliteter vil bli frigjort til andre formål. I 
dette perspektivet blir kunnskap og dynamisk arealforvaltning en forutsetning for en god utvikling 
i samspill med andre samfunnsinteresser og brukere av kystsonen.

Det forutsettes at videre vekst og utvikling av havbruksnæringen skjer innenfor en bærekraftig 
ramme. Bærekraft er imidlertid et komplekst og uklart begrep som kan, avhengig av definisjon, 
brukes til å argumentere for både nedbygging og oppbygging av lakseproduksjon. I lys av de senere 
års utfordringer i havbruksnæringen har bærekraftsfokuset primært vært innrettet mot nasjonale 
føringer på miljømessig bærekraft. 

Hav av muligheter

Foto: Elisabeth Balteskard (øverst), Frode Mikalsen (til venstre).10
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For å sikre en helhetlig bærekraftig havbruksproduksjon, er det nødvendige å sikre god balanse mellom 
miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, også på lokalt nivå. Det vil derfor være behov for å genere 
kunnskap om havbruksnæringens bærekraft lokalt og regionalt i Troms.

I tillegg til miljømessig status, utfordringer og nødvendige tiltak, må også havbruksnæringens 
økonomiske volum og innvirkning på både sysselsetting og lokalsamfunn klargjøres. En slik 
kunnskapsoppbygging vurderes også til å kunne ha vesentlig betydning for næringens legiti-
mitet og oppslutning, herunder betydning for næringens tilgang til nødvendige produksjons- og 
arealressurser.

Tilgangen til arealressursene er et av norsk laksenærings viktigste konkurransefortrinn, men are-
alressursene har i liten grad vært forvaltet ut i fra hensynet til optimal utnyttelse. Det har bidratt 
til at man i deler av landet opplever at konfliktnivået øker og arealressursen er i ferd med å bli en 
begrensende faktor for videre vekst. Arealtilgangen vurderes fortsatt til å være bedre i Troms enn 
i områder lenger sør. Dette innebærer at det er et press fra aktører lenger sør for å flytte sine pro-
duksjonsrettigheter til Troms. Det er allerede gjennomført lettelser i bestemmelsene for flyttingen 
av produksjonsrettigheter på tvers av fylkesgrenser og på sikt må en regne med økt flytting av pro-
duksjonsrettigheter nordover. Avhengig av omfang og øvrige konsekvenser, vil denne utviklingen 
bli av vesentlig betydning for både arealbruk og næringsstruktur og dermed også lokal- og regional 
samfunnsutvikling i Troms.

I løpet av de 12 siste årene har det vært nesten en halvering av antall lakselokaliteter nasjonalt, samtidig 
som produksjonen er mer enn fordoblet. Følgelig er produksjonen pr lokalitet firedoblet i samme periode. 
I Troms har ikke reduksjonen i antall lokaliteter vært like stor. Andel av lokaliteter i aktiv bruk er også 
lavere i Troms enn i landet forøvrig. Produksjon pr lokalitet er imidlertid 33 % høyere enn landsgjen-
nomsnittet. Andelen av større lokaliteter (Maksimalt tillatt biomasse (MTB) over 3.600 tonn) er markert 
høyere i Troms enn landsgjennomsnittet og mer enn dobbelt så høyt som i Nordland. Det er imidlertid 
store variasjoner i produksjon pr lokalitet, fra under 1000 tonn til nærmere 9000 tonn for de største 
lokalitetene. I Troms er det klarert lokaliteter for en vesentlig større produksjon enn det som produseres 
i dag. Lavere veksthastighet i nord og en næringsstruktur som inkluderer flere mindre aktører, bidrar 
til at behovet for lokaliteter i Troms er større enn i mange fylker.

MTB=maksimalt 
tillatt biomasse

MTB gis i tonn fisk (biomasse) 
pr konsesjon, pr lokalitet og pr 
selskap.

Et selskap med 5 konsesjoner 
med MTB på 945 tonn hver, 
kan maksimalt ha 4.725 tonn 
fisk i produksjon til enhver tid.

I 2011 produserte næringa i 
Troms 110.000 tonn selv om 
MTB i fylket kun var 89.000 
tonn. Dette muliggjøres ved 
utsett av fisk i ulike perioder 
av året slik at det kan tas ut 
slakteklar fisk fortløpende.

En produksjonsperiode fra 
utsett til slakt tar 18 - 24 måne-
der i Troms, 1- 2 mnd. lengre 
enn i Trøndelag.
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Selv om tilgang til arealressurser i fylket tilsynelatende er god, er det åpenbart at laksenæringen 
står foran en av sine største utfordringer ved overgangen til en ny, tredjegenerasjons lokalitets-
truktur. Det er en struktur basert på nyere kunnskap og prinsipper for bekjempelse av sykdom 
samt luseforebyggende tiltak, som innebærer større grad av koordinert drift og klyngevis loka-
lisering i større produksjonssoner, adskilt med havbruksfrie ”branngater”. Dette prinsippet er 
fastslått i Sjømatmeldingen. 

Det gjenstår å se hvilken innretning og omfang dette vil få, og ikke minst har størrelsen på soner 
og branngater gitt grunnlag for vesentlige uenigheter. Et hovedtema har vært at store soner vil 
favorisere de største næringsaktørene som har stor geografisk spredning av lokaliteter og pro-
duksjon. En forutsetning for omlegging til områdedrift i Troms, er at dette tilpasses i forhold til 
dagens eierstruktur.

Eksisterende kystsoneplaner i Troms er gjennomgående for gamle og utdaterte i forhold til de nye are-
alutforingene, både relatert til havbruksnæringen, men også i forhold til andre interesser i kystsonen. 
I tillegg til at etablering av områdedrift vil innebære behov for omfattende kunnskapsinnhenting, er 
det åpenbart at kystsoneplanleggingen er blitt langt mer komplisert. Nye interesser og muligheter har 
gjort seg gjeldende og nye prinsipper knyttet til helhetlig økosystemforvaltning, ”føre var forvaltning” 
samt skjerpede krav til dokumentasjon, utredinger og krav om konsekvensutredninger innebærer at 
det er blitt stadig mer ressurs- og kompetansekrevende for kommunene å planlegge i kystsonen. Sam-
tidig er den generelle planleggingskompetansen i mange kommuner lav. For havbruksnæringen er det 
også utfordrende at den lokalpolitiske viljen i kommunene til å avsette areal til havbruksnæringen er 
blitt mer betinget. Kommunene ønsker gjenytelser fra næringen i form av positive ringvirkninger og 
lokal verdiskaping og sysselsetting, og i noen tilfeller er spørsmålet om kommunal arealavgift blitt 
en kommunepolitisk kampsak. Det er også eksempler på at kommuner ikke ønsker å avsette areal til 
akvakultur av hensyn til usikkerhet om konsekvensene for natur og miljø.

Næringens tilgang til nye arealer begrenses også vesentlig av statlige sektormyndigheter bestem-
melser og forvaltningsregimer. Dette inkluderer i første rekke veterinære bestemmelser, men også 
skjerpede forvaltningsregimer knyttet til naturmangfoldloven og vannforskriften som i økende grad 
gjør seg gjeldende. For å kunne lykkes med innføringen av ny lokalitetsstruktur er det avgjørende 
å sikre tilstrekkelig kunnskap og gode planprosesser som inkluderer berørte parter og interesser 
fra starten av og ikke minst en helhetlig interkommunal tilnærming. Dette er ressurskrevende 
planlegging som krever både tid og penger og det må sikres at kommunene får tilstrekkelig igjen 
for å avsette arealressurser til havbruksnæringen.

12 Arbeid med not. Foto: Frode Mikalsen.
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Laks og ørret i 
Troms 2012

• 94 konsesjoner
• 88 .830 tonn MTB
• 945 tonn MTB per konsesjon
• 16 selskap
• 9 slakteri – 259 årsverk
• 10 settefiskanlegg – 57 årsverk
• Produksjon 120.000 tonn
• 10 % av nasjonal produksjon
• 3 Mrd i innkjøp i 2011
• 80 % av innkjøpene i Nord-Norge
• 635 årsverk primærledd
• 1000 årsverk totalt

Produksjon av laks og ørret (tonn) i Troms i 
perioden 1994- 2011  
Kilde: Fiskeridirektoratet

Fakta om havbruk i Troms
Den norske havbruksproduksjonen var i 2012 på om lag 1,26 
millioner tonn, hvorav laks og ørret utgjorde 98,8 % av kvan-
tumet. Også i Troms er det i hovedsak akvakultur av laks og 
ørret det dreier seg om. På de siste 10 år er produksjonen av 
laks og ørret i Troms nesten tredoblet.

Antall ordinære tillatelser til matfiskproduksjon av laks og 
ørret i Troms har økt trinnvis i tråd med nasjonale tildelin-
ger fra 66 i 1994 til 94 i 2013. I tillegg ble Maksimalt tillatt 
biomasse (MTB) for tillatelsene i Troms og Finnmark økt med 
5 % i 2011 fra 900 tonn til 945 tonn. Sør for Troms er MTB 
på tillatelsene 780 tonn.

Satsinger på andre arter som skalldyr (blåskjell) og torsk har ikke fått den forventede utviklingen. 
Skalldyrnæringen hadde sin topp i 2000 med hele 122 tillatelser i Troms, men problemer med leve-
ranser og manglende inntjening medførte at næringen er så godt som forsvunnet. Relativt store 
satsinger på oppdrett av torsk de senere år, både i Troms og landsdelen forøvrig, har vært mislyk-
ket. Det er i hovedsak lave priser, produksjons-utfordringer, gyteproblematikk og interaksjoner 
med vill kysttorsk som har vært utfordrende. Likevel antas det at denne næringen fortsatt har gode 
muligheter for utvikling dersom utfordringene løses. Nasjonalt program for torskeavl er etablert i 
Troms og er gjennom Sjømatmeldingen utpekt som nasjonalt satsingsområde.

Troms har i dag 16 selskap innen matfiskproduksjonen av laks og ørret, og en variert eierskapsstruk-
tur med flere mindre og noen få store selskaper. Noen selskaper er lokalt eid og andre har hovedkontor 
i andre fylker. De fleste lokalt eide selskap er relativt små, med 2-6 konsesjoner.

De fem største havbruksselskapene i Troms er eid av aktører fra andre fylker og fire av dem er en 
del av større konsern. Disse har i dag hånd om 58 % av tillatelsene (konsesjonene) for laks og ørret 
i fylket og står for 73 % av omsetningen.

Det er 10 settefiskanlegg i drift, kun halvparten av antallet på slutten av 1990-tallet. Disse innehar 
i dag produksjonstillatelser for 18,6 millioner sjødyktige settefisk per år, om lag 50 % av behovet 
i Troms i 2013. Dette medfører innførsel av settefisk fra andre deler av landet, noe som er uheldig 
med tanke på blant annet spredning av sykdom.

Av totalt omlag 50 lakseslakterier i Norge er 9 i Troms, dvs. om lag 20 %. Til sammenligning utgjør 
matfiskproduksjonen i Troms i dag 10 % av nasjonalt kvantum. Slakteriene er fordelt i Astafjord-
området, på Senja og i Nord- Troms.
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Utvikling av antall tillatelser (konsesjoner) i akvakulturnæringen i Troms i perioden 1994- 2011

Kilde: Fiskeridirektoratet
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Nøkkeldata for havbruksnæringen i Troms relatert til andre fylker. Produksjonsdata er for 2012, resterende data er pr april 2013. 

(Utarbeidet av Nofima, Kildedata; Fiskeridirektoratet)
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Havbruksnæringens utfordringer i Troms kan noe 
forenklet deles i fire tema eller innsatsområder. Disse 
er for det første knyttet til areal og forvalting, for det 
andre til ringvirkninger, for det tredje til utdanning 
og rekruttering og til slutt forskning og utvikling 
i næringen. 

Dette kapitlet er organisert i tråd med denne inndelingen, 
og hvert enkelt innsatsområde inneholder en beskrivelse 
av utfordringene og konkluderer med mål, strategier og 
tiltak på området. På de enkelte områder kan det være 
overlapping og enkelte tema vil være relevante for to 
eller flere innsatsområder.

Strategiske satsinger

Foto: Kleiva fiskefarm AS / Gratanglaks AS (øverst), Frode Mikalsen (til venstre).
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Kartet viser status på kystsoneplaner (kommuneplanens arealdel) for kommunen i Troms pr. april 2013.

Areal, forvaltning og bærekraft
I henhold til formålsbestemmelsen i akvakulturloven skal næringen gis rammebetingelser som 
fremmer lønnsomhet og konkurransekraft og bidrar til verdiskapning, samtidig som det tas miljøan-
svar og hensyn til andre brukerinteresser og samfunnshensyn. Sett hen til Troms fylkeskommunes 
rolle, er det naturlig at vi tar ansvar for samordning og helhetsvurderinger i samråd med næring 
og forvaltning i fylket.
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Styring av arealressurser
Areal som ressurs er en av de viktigste premisser for lønnsom akvakulturproduksjon i framtida. 
Et av de regionale fortrinn for Troms, er et potensiale i form av areal til akvakultur. De mulighe-
tene dette gir må tas vare på for framtidige generasjoner gjennom en forvaltning som legger til 
rette for en bærekraftig utvikling. Samtidig er størst mulig verdiskapning lokalt og regionalt et 
politisk uttalt mål. Dette fordrer en samordnet, konfliktforebyggende og helhetlig planlegging av 
sjøarealene i fylket.

Revisjon av kommunale planer for kystsonen er her en nøkkelfaktor. Arealplanlegging skal være en 
dynamisk og kontinuerlig prosess med jevnlige revisjoner. Mange kommuner mangler imidlertid de 
nødvendige ressurser for å ivareta denne oppgaven, og status for fylket som helhet er at de fleste 
kommunene har utdaterte planer i forhold til dagens behov.

Troms fylkeskommune har satt av betydelige midler for å få gjort noe med dette. Gjennom «Kystplan 
Troms» (kystsoneplanprosjektet i Troms) er målsettingen å få oppdaterte kystsoneplaner for alle 
kommunene i Troms innen 2016. Interkommunal planlegging og felles prosesser er her sentrale 
elementer. Videre er det gjennom prosjektet «Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)» satt av 
midler til en rekke tiltak for å styrke plankompetansen i kommunene. Det er en sentral målsetting 
at Troms fylkeskommunes rolle som koordinator, veileder, kompetanseformidler og støttespiller i 
plan- og utviklingsoppgaver skal styrkes. 

Som følge av kommunenes kapasitet og kompetanseutfordringer innen planlegging er det innenfor 
to regioner i Troms også startet opp et arbeid med interkommunalt plansamarbeid. Nord-Troms 
plankontor ble startet opp i oktober 2012, og i Sør-Troms har man utredet mulighetene for en til-
svarende etablering. Interkommunale plankontor anses som en god løsning på planutfordringen 
i kommunene.

Som tillatelsesgivende og koordinerende myndighet for søknader om akvakultur, har Troms fylkes-
kommune en sentral rolle i akvakulturforvaltningen. Samarbeidet med statlige sektormyndigheter 
i denne forbindelse er godt, og det er etablert et samarbeidsforum med jevnlige møter. Også sam-
arbeidet på tvers av fylkene styrkes nå. Et godt samarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes 
med målsettingen om verdiskapning innenfor bærekraftige rammer. Troms fylkeskommune ønsker 
å styrke og videreutvikle dette samarbeidet.

Foto: Frode Mikalsen.
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Mål
Konfliktforebyggende og helhetlig styring av 
arealressurser i kystsonen�

Strategier
• Synliggjøre næringas arealbehov og lokalitetsstruktur i kystsonen for videre 

vekst.
• Styrke plankompetanse i kommunene i Troms. 
• Sikre og styrke utviklings- og forvaltningskompetansen i Troms fylkeskommune.
• Oppdatere kystsoneplaner i alle kommunene i Troms innen 2016.
• Være pådriver for effektiv og samordnet akvakulturforvaltning i Troms.
• Bedre samordning og samarbeid mellom aktører i kystsonen, næring og offentlige 

myndigheter.
• Synliggjøre erfaringsbasert kunnskap om tradisjonell bruk av fjord og 

kystområdene.
• Stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for 

akvakulturnæringen.

Tiltak
• «Kystplan Troms».
• Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK).
• Øke regional kapasitet innenfor arealplanlegging i kystsonen.
• Bidra til opprettelse og videreføring av interkommunale plankontor.
• Utvikle kunnskap og gode planprosesser gjennom Planforum.
• Styrke forvaltningssamarbeidet internt og med andre fylker.
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Kunnskap om kystarealene
Sjøbasert matproduksjon er avhengig av rent hav og rene fjorder. Dette er en viktig konkurran-
sefordel innen kommersiell akvakultur som må bevares. Det er avgjørende for både miljøet og 
lønnsomheten i havbruksnæringen at man spiller på lag med naturen.

Det legges nå til rette for en betydelig vekst i produksjonen av laks og ørret i nord. Dersom veksten 
skal styres med målsetting om langsiktig bærekraftig utvikling av kystområdene, er det nødvendig 
med et godt kunnskapsgrunnlag. Det er derfor avgjørende at det innhentes objektiv kunnskap der 
det i dag mangler svar. Troms skal være i front når det gjelder å framskaffe formålstjenlig kunn-
skap om kystområdene, kunnskap om viktige naturtyper, om sjøarealenes egnethet og iboende 
kvaliteter for ulike driftsformer og biologisk produksjon (fiske, fangst, havbruk). 

Gjennom Astafjordprosjektet er det allerede etablert et meget godt kunnskapsgrunnlag for Sør-
Troms. Området sies nå å være det best kartlagte kystområdet i landet, med komplette marine 
grunnkart med biotoper i hele prosjektområdet (12 kommuner), samt en validert strømmodell som 
viser strømforhold sør for Malangen. Troms fylkeskommune har en ambisjon om at resten av fylket 
skal bli like godt kartlagt og det arbeides for at Troms skal bli pilotfylke i et nasjonalt Kyst-Mare-
ano prosjekt. Et Kyst-Mareano vil imidlertid kreve statlige virkemidler.

Sammen med de regionale forskningsmiljøene i fylket er det igangsatt utarbeidelse av strømmo-
dell for hele fylket, med planlagt ferdigstillelse i 2013. Dette vil inkludere modeller for smittefare, 
spredning av utslipp, vind og bølgeeksponering.

Med marin grunnkartlegging og gode strømmodeller vil man ha en kunnskapsbase som er et viktig 
bidrag til at havbruksnæringen og forvaltningen i samarbeid kan finne de produksjons- og miljø-
messig best egnede lokalitetene. Dermed kan det legges en framtidsrettet og smitteforebyggende 
lokalitetsstruktur med sonebaserte generasjonskiller. En slik kunnskapsbase vil forøvrig være 
meget nyttig også på mange andre samfunnsområder.

Fylkeskommunen vil legge til rette for tettere samarbeid med nasjonale myndigheter og forsknings-
miljøer for at forskning og kunnskapsinnhenting skal være i tråd med regionale mål og behov. I tråd 
med forventning om betydelig produksjonsøkning nord er det naturlig krav at sentrale myndigheter 
prioriterer den nordlige landsdel med målrettet forskning på relevante områder.

Utsikt mot vest fra Skamtinden på Kvaløya med lokalitet Sessøya. Foto: Jarle M. Pedersen.
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Mål 
Være i front nasjonalt innen kunnskapsinnhenting om 
kystarealene�

Strategier
• Ivareta dagens og fremtidens kunnskapsbehov gjennom kartlegging av bunnforhold 

og vannsøyle i kystnære sjøområder i hele fylket. 
• Etablere og formidle kunnskap om havbruksnæringens virkninger og betydning 

lokalt og regionalt.

Tiltak
• Etablere strømmodell for hele fylket.
• Etablere Troms som pilotfylke for KystMareano program/ havbunnskartlegging.
• Kartlegge mulige arealressurser og arealkonflikter i kystsonen i Troms.



Lakselus. Hunn med eggstrenger.  
Naturlig lengde 8-12 mm.
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Miljømessig bærekraft
Akvakulturloven sier at akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig 
måte. De miljømessig mest problematiske risikofaktorene er smittepress av lakselus og genetisk 
påvirkning av rømt oppdrettslaks. Regjeringens strategi for en bærekraftig havbruksnæring (2009) 
er et viktig styringssignal for myndighetsutøvelsen ovenfor havbruksnæringen. Her er det formu-
lert mål som sier at havbruk skal ikke bidra til varige endringer i de genetiske egenskapene til 
villfiskbestandene og at sykdom ikke skal ha bestandsregulerende effekter på villfisk.

 Begrenset kunnskap om påslag av lakselus på ville laksefisk i Troms gjør det vanskelig å si noe 
sikkert om eventuelle bestandsregulerende effekter. Kunnskapsgrunnlaget er bedre for rømming, 
og risikoen for genetiske endringer i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks karakte-
riseres som høy i flere vassdrag i Troms.

I opparbeidelsen av kunnskap må det settes et større fokus på lokale og regionale problemstillinger 
relatert til miljømessig bærekraft og hensynet til biologisk mangfold. Kunnskap om ulike effek-
ter på ville fiskebestander, såsom påvirkning på gytende marin villfisk og lusepåslag på anadrom 
villfisk lokalt, samt eventuelle effekter av utslipp på marint biologisk mangfold, er viktig for for-
valtningens mulighet til å styre utviklingen mot de miljømål man har satt seg.

Det må etableres en arena for samarbeid mellom offentlige myndigheter, næring og elveeierlag for 
å etablere forebyggende og skadebegrensende tiltak mot rømt oppdrettslaks. Dette gjelder særlig 
i de områder hvor man har sårbare bestander av vill laksefisk.

Troms fylkeskommune vil i sin kontakt og sitt samarbeid med næring og sektormyndigheter sette 
et større fokus enn tidligere på samlet belastning i større områder, og i denne sammenheng også 
vurdere de ulike aktørenes behov og handlingsrom i forbindelse med lokalitetssøknader. Et sen-
tralt element i dette vil være å legge til rette for sonedrift og bruk av generasjonsområder hvor 
utsett av fisk og brakklegging koordineres. I denne sammenheng må det stimuleres til samarbeid 
mellom næringsaktørene slik at man får til lokalt tilpassede, omforente og avtaleregulerte model-
ler. Koordinering av driften i geografiske områder vil være viktig for å etablere framtidsrettede og 
smitteforbyggende lokalitetsstrukturer, og legge til rette for en bærekraftig vekst.

Kysten har kapasitetsmessige begrensninger både arealmessig og miljømessig, og det er mange og 
dels motstridende interesser representert. Det er viktig å kartlegge mulige trusler som kan påvirke 
næringens utvikling og tilgang til egnede arealer, for eksempel petroleumsaktivitet, sjødeponier 
og lignende. Ettersom lokalitetene stadig blir større, vil det være viktig at man finner fram til de 
lokalitetene som er best produksjons- og miljømessig egnet til å tåle stor biomasse. Dette vil kreve 
god kunnskap om kystarealenes egnethet og kvaliteter, samt en arealplanlegging som legger til 
rette for en slik utvikling. 



23

Mål
Havbruksnæringen i Troms skal være miljømessig 
bærekraftig�

Strategier
• Økt kunnskap om effekter av havbruk på ville fiskebestander.
• Redusere negativ påvirkning fra næringa på viktige laksevassdrag.
• Fremtidsrettet, sykdomsforebyggende og miljømessig bærekraftig 

lokalitetsstruktur.
• Øke kunnskapen om påvirkning som følge av utslipp fra akvakulturanlegg.

Tiltak
• Bedre samarbeid mellom offentlige myndigheter, havbruksnæring og elveeierlag 

mht. begrensning/forebygging av rømming og lakselus.
• Undersøke lusepåslag på anadrom villfisk i relevante områder i Troms.
• God samordning mellom regional vann- og havbruksforvaltning.
• Kunnskapsinnhenting om miljøpåvirkninger av utslipp fra havbruksnæringen 

spesielt effekt på ville marine fiskebestander.
• Bedret kunnskap om havbruksanleggs påvirkning på gytende marin villfisk.
• Stimulere til samarbeid for drift/ brakklegging av større områder. 
• Øke kunnskapen om mulige trusler som kan påvirke havbruksnæringas utvikling.
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Lokale og regionale ringvirkninger
Akvakulturnæringen i Troms kjøpte inn varer og tjenester for over 3 milliarder kroner i 2011, hvorav 80 
% var fra leverandører i Nord-Norge. Næringa genererte over 1000 årsverk i primær - og avledet virk-
somhet, og sysselsatte mellom 10 og 20 % av alle ansatte i privat sektor i 9 av 25 kommuner i Troms.

Det er i de mindre distriktskommunene at havbruksnæringen er av størst relativ betydning for 
sysselsettingen. Tallmessig og relativt er næringen ikke like viktig for bykommunene. Næringen 
er imidlertid avhengig av byene for varer og tjenester. Leverandørindustrien tilknyttet næringa 
har et stort uforløst potensiale for vekst i Troms.  

Ringvirkninger av havbruksnæringa
Troms har 9 lakseslakteri, om lag 20 % av slakteriene i Norge. Det relativt store antallet slakterier i 
Troms har sammenheng med eierskapsstrukturen i fylket. Områdene med høy sysselsetting i hav-
bruksnæringa er i stor grad områder med lakseslakteri. Det samme bildet tegner seg også i tilknytning 
til settefiskanleggene, selv om disse ikke genererer like mange arbeidsplasser som slakteriene.

De fleste slakteriene er små i forhold til det som regnes som optimal størrelse i dag. Fylkets klart 
største lakseslakteri finnes på Skjervøy. Her ble det i 2012 slaktet 46 000 tonn fisk, med prognoser 
om økt volum i 2013. Slakteriet genererer viktige arbeidsplasser og ringvirkninger til Skjervøy-
samfunnet og Nord-Troms. 

Ventemerder ved slakteriet til Flakstadvåg Laks AS på Senja. Foto: Frode Mikalsen.
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Kommunene i Troms, sortert etter 
hvor stor prosentandel av den pri-
vate sysselsettingen havbruk og 
tilknyttet leverandørindustri utgjør. 
Små ringer viser godkjente lokali-
teter for matfiskproduksjon, store 
ringer viser slakteriene 

(Kilde: Nofima 2012 og PANDA).

Det bygges stadig større lakseslakterier. I Troms er de fleste av slakteriene drevet av mindre og lokalt 
forankrede selskap, og er lokalisert i nærheten av eierselskapenes matfiskanlegg. Flere av disse 
har også interesser innenfor hvitfisk, noe som sprer risiko og gir flere bein å stå på for bedriftene.

Fra sentralt hold oppmuntres det til videreforedling som mulig sysselsettingsmotor i stadig større 
slakterier og eierskapskonsentrasjoner. Rasjonalisering kan medføre en negativ sysselsettingsef-
fekt når mindre slakterier erstattes av større. 

Flere selskap videreforedler deler av produksjonen i regionen. Bedre betalte produkter må til for 
at andelen skal øke vesentlig. Også ny teknologi som reduserer foredlingskostnadene vil kunne gi 
bedre økonomi på dette feltet.

En differensiert eierstruktur i havbruksnæringen er viktig. De lokale eierne investerer i stor grad 
i de kystkommunene de er etablert i, og velger andre strategier enn større selskap for å få til en 
effektiv produksjon, for eksempel gjennom samarbeid om produksjonen, med deling av arbeids-
kraft, kunnskap og produksjonsutstyr. 

Store aktører har større ressurser og fleksibilitet, og bidrar med innsats innen utvikling og 
forskning, noe som også baner vei for mindre aktører og videre utvikling i næringa.
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Selv med stor andel små selskaper er Troms det fylket som har størst 
andel store lokaliteter. Dette skyldes blant annet at flere av de mindre 
selskapene har gått sammen om drift, slik at de klarer å oppnå samme 
kostnadseffektivisering som de store aktørene. 

Gode og størrelsesnøytrale rammevilkår er viktig. Endringer i ramme-
vilkår kan i noen tilfeller virke konkurransevridende til fordel for store 
konsern. Små aktører er ofte mer utsatt enn store når rammebetingelser 
endres fordi de ikke har samme fleksibilitet.  Fylkeskommunen og 
næringen har her en viktig rolle i å påvirke myndighetene til å sikre 
like rammevilkår fremover. 

Generasjonsskifter i familieeide selskap, sårbar lokalitetsstruktur 
og periodevis mangel på råstoff til slakteriene, er noen av utfordrin-
gene for de mindre virksomhetene og opprettholdelsen av en variert 
eierstruktur. Generasjonsskifter er vanskelige å imøtekomme med 
tiltak, siden selv små familieeide havbruksselskap i dag innehar så 
store verdier at det nærmest er umulig for noen eiere å kjøpe andre 
ut. Paradoksalt nok har også andre mindre selskap liten mulighet til 
oppkjøp av samme grunn. Dette medfører at mindre selskap som vel-
ger å selge i dag i hovedsak blir kjøpt opp av større selskap.  

Produksjonskapasiteten i matfiskleddet må utnyttes bedre. I 2011 
hadde Troms en utnyttelse av produksjonskapasiteten på 67 %, nesten 
25 % lavere enn Trøndelag og 13 % lavere enn Nordland. Om man kla-
rer å øke utnyttelsesgraden slik at man kommer opp på samme nivå 

som Nordland, vil dette utgjøre en bruttoverdi i primærleddet på om lag 
450 millioner kroner med en laksepris på 30 kr/kg.

Faktorer som arktisk klima, lokalitetskvalitet, lokalitetsstruktur, sette-
fiskkvalitet og sykdom påvirker produksjonskapasiteten. Man kan anta at 
utnyttelsesgraden varierer mellom ulike selskap. Selskap med få lokaliteter 
kan få redusert sin produksjon over flere år dersom de rammes av sykdom 
og mangler alternative produksjonsmuligheter utenfor sykdomsområdet. 

Selskap med lokaliteter i flere områder er ofte mer robuste i slike situasjo-
ner og har bedre muligheter for å redusere tapene. Med temperaturregimer 
som gir stor tilvekst på sommeren og ut over høsten som i Troms, vil sel-
skap uten egen slaktekapasitet trolig også ha mindre fleksibilitet til å 
håndtere tilveksten og planlegge driften slik at produksjonen optimali-
seres. Tettere samarbeid og utveksling av produksjonsoptimaliserende 
kunnskap mellom aktørene vil kunne bidra til å øke utnyttelsesgraden.

Havbruksnæringen er blitt en avansert næring, hvor kravene til kompe-
tanse har økt både hos produsenter, hos tilbydere av spesialiserte tjenester 
og i leverandørindustrien. For å imøtekomme næringens forventede vekst 
er det viktig at samfunnet bidrar med arbeidskraft og spesialkompe-
tanse i en stadig mer teknologisk utfordrende og industriell produksjon. 
Næringa må imidlertid også selv ta ansvar gjennom å kartlegge og iden-
tifisere sine fremtidige behov på dette området, samt drive målrettet 
rekrutteringsarbeid. 

Oppdretts- og fiskefartøy i Engenes havn, Ibestad kommune. Foto: Jarle M. Pedersen.
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MÅL 
Sikre og øke lokale og regionale ringvirkninger av 
havbruksnæringa�

Strategier
• Opprettholde en differensiert eierstruktur i havbruksnæringen i fylket.
• Sikre større innflytelse til regionalt nivå ved utforming av nasjonal politikk.
• Opprettholde en desentralisert slakteristruktur. 
• Økt videreforedling av laks og ørret.
• Sikre ringvirkninger i kystsamfunn der havbruksnæringen har størst relativ 

betydning. 
• Bedre utnyttelse av produksjonskapasiteten i fylket. 
• Utvikle og styrke det lokale eierskapet både innenfor havbruks og 

leverandørindustrien.

Tiltak
• Påvirke nasjonale myndigheter for å sikre differensiert eierstruktur og like 

rammevilkår. 
• Dokumentere og synliggjøre den lokale og regionale verdiskapingen i 

havbruksnæringen .
• Vektlegge lokal og regional sysselsetning og verdiskaping ved tildeling av nye tillatelser.
• Styrke kunnskapen om produksjonsoptimalisering i arktiske farvann.
• Styrket samarbeid mellom mindre aktører tilknyttet verdikjeden fra rogn til slakt. 
• Identifisere havbruksnæringens behov for arbeidskraft og spesialkompetanse.
• Styrke kunnskapsparker/ næringshager sin rolle som utviklingsaktører i 

tilknytning til havbruksnæring og leverandørindustri. 
• Ha en gjennomgang av særavgiftene som næringen betaler. 
• Få bedre kunnskap om hvilke faktorer som skal til for å sikre at lokale selskap ikke 

blir solgt ut av regionen, men heller vokser seg større og forblir i landsdelen. 



Utekar ved Skardalen Settefisk AS, Kåfjord kommune. 
Foto: Jarle M. Pedersen.
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Selvforsyning av settefisk
Settefiskproduksjon utgjør en viktig del av verdiskapingen i hav-
bruksnæringa. Troms har i dag 10 settefiskanlegg, halvparten av det 
antall man hadde på slutten av 90-tallet. Disse har en produksjonstilla-
telse på 18,6 millioner sjødyktige settefisk per år, om lag halvparten av 
behovet for smolt i fylket i dag.

Settefiskproduksjon har lenge vært et viktig tema i Troms. Troms fyl-
keskommune kartla allerede i 2002 utfordringene og mulighetene for 
økt settefiskproduksjon, uten at produksjonen senere har økt nevne-
verdig. Det er flere grunner til at settefiskproduksjonen ikke er blitt 
større og en ikke har lykkes. 

Den viktigste er at incentivene fra næringa til å øke settefiskproduksjo-
nen har vært begrenset bl.a. fordi tilgangen på settefisk har vært god 
sørfra. Det skyldes både at flere oppdrettere har hatt gode forbindelser 
og avtaler med produsenter i sør, og at fylkene lenger sør har en viss 
overproduksjon av settefisk. 

Det er viktig at næringa er motivert og tar ansvar for å øke produksjonen 
på eksisterende anlegg, samt vurderer mulighetene for nyetablerin-
ger med tanke på å imøtekomme dagens og fremtidig settefiskbehov. 
Restriksjoner på transport av fisk mellom regioner kan bli nødvendig 
av smitteforebyggende hensyn. I en slik situasjon kan Troms bli svært 
sårbar dersom egenproduksjonen er for lav. 

Tilgangen på vann har vært begrensende faktor for produksjonen i de tradi-
sjonelle gjennomstrømmingsanleggene vi har i fylket. Ny teknologiutvikling 
i form av resirkuleringsanlegg gjør at utvidelser innenfor eksisterende 
vannressurser nå er mulig. I Troms ser vi nå at anleggene tar i bruk denne 
teknologien, noe som har resultert i en økning av produksjonen.

Lovverket tilknyttet vannressursene, som Norges Vassdrags- og energi-
direktorat (NVE) forvalter, er omfattende. Dette resulterer i at søknader 
om utvidelse av settefiskproduksjonen kan ta lang tid. Næringa må også 
bli flinkere til å sikre gode og komplette søknader ved oversendelse til 
behandling etter vannressursloven, og bør søke samarbeid med NVE. De 
senere år har også pågangen om utbygging av ulike vannkraftverk vært 
stor. Det er viktig at myndighetene i forbindelser med slike søknader 
også vurderer mulighetene for å bruke vannet to ganger, med produk-
sjon av både kraft og settefisk. 

Det er behov å se nærmere på sammenhenger mellom lav selvforsyning 
av settefisk i Troms og tap i sjøfasen. Tap i produksjonen påvirker i dag 
hele næringas verdikjede negativt, også i forhold til omdømme. 

På Færøyene er tapene i sjøfasen langt mindre enn i Norge. Dette skyldes 
blant annet at man her gjør en bedre jobb i settefiskfasen med utsortering 
av fisk som ikke har ønsket kvalitet. Erfaringer viser at dødeligheten i 
sjøfasen kan reduseres betydelig ved å sikre at smolten har god kvali-
tet. Her er det åpenbart en stor gevinst å hente. Tapene kan trolig også 
reduseres ved å produsere større settefisk (inntil 1 kg). 
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Mål 
Sikre selvforsyning av settefisk i Troms�

Strategier
• Sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for å imøtekomme behovet for 

settefisk i Troms.
• Redusere dødelighet av smolt i produksjonen. 

Tiltak
• Styre Innovasjon Norges virkemiddelbruk mot økt satsing på utbygging og 

utvidelse av settefiskanlegg.
• Sikre raskere saksbehandling av settefisksøknader etter Vannressurslovgivingen.
• Stimulere og påvirke næringsaktørene til økt settefiskproduksjon regionalt.
• Stimulere til økt settefiskproduksjon i regulerte vassdrag.
• Undersøke om lav selvforsyning av settefisk medfører økt tap i produksjonen. 
• Vurdere behov for ny kartlegging av begrensninger og muligheter for økt 

settefiskproduksjon.
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Motstående side: Forleveranse til havbruksanlegg i Troms. Foto: Lerøy Aurora AS.
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Havbruksnæringens 
leverandørindustri 
Mer enn 400 mennesker er sysselsatt i bedrifter som leverer 
varer og tjenester til havbruksnæringen Troms. Det er også i 
denne delen av næringen det er størst potensiale for vekst i sys-
selsettingen, både innen eksisterende virksomheter og innen 
nyetableringer på områder hvor man ikke i dag leverer varer 
og tjenester fra Troms. Kortreist er viktig også med tanke på 
kompetanse. 

Havbruksnæringen kjøper et bredt spekter av tjenester. Mange av 
de operasjonelle funksjonene og rutinene som næringsaktørene selv 
har ivaretatt tidligere, er tjenester som nå kan kjøpes av spesialiserte 
leverandører og underleverandører. 

En viktig del av servicetjenestene er fiskehelse- og veterinærtjenester. Disse omfatter rådgiving, 
forebyggende fiskehelsearbeid, inspeksjon, diagnostikk og lignende. I dag vaksineres all fisk, og 
utvikling, utprøving og salg av vaksiner og midler for smitte- og sykdomsbekjempelse er en viktig 
del av aktiviteten til denne delen av næringen. 

Næringas transportbehov generer store verdier og gir stor sysselsetting både i rederier og trans-
portselskaper på land. Brønnbåtrederiene i Troms har en omsetning på rundt 46 millioner og 
omkring 30 ansatte, mens rederiene som transporterer fór omsatte for rundt 70 millioner, og har 
omkring 60 ansatte. Videre medfører veitransport av rundt 110.000 tonn slaktet laks per år en 
betydelig sysselsetting.

Kartet viser plassering og antall sysselsatte i 
32 kartlagte leverandørbedrifter.
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Industrien som leverer utstyr og teknologi til maritim industri og 
petroleumsvirksomhet, leverer også til fiskeri- og havbrukssel-
skaper. NOFI AS leverer for eksempel varer og tjenester til bl.a. 
havbruksnæringen, petroleumsnæringen og fiskerinæringen og 
har i dag 90 årsverk, hvorav havbruksrelatert virksomhet alene 
genererer 30 årsverk. Det er viktig at disse miljøene i fylket styr-
ker og utvikler sin tekniske kompetanse og leveringsdyktighet 
ovenfor en voksende havbruksnæring. 

Samarbeidet med havbruksnæringen og fokus på produktutvikling 
har også banet vei innenfor andre leveranseområder, og dette gir 
både spesialkompetanse og spesialprodukter som etterspørres på 
markeder utover Norges grenser. 

Leverandørindustrien i Troms har størst potensiale for vekst i 
tilknytning til etablerte miljøer som leverer produkter til andre 
relaterte næringer.

Verftsindustrien tilknyttet havbrukssektoren er et eksempel på dette. Mekanisk industri er i hoved-
sak etablert i de sørlige delene av fylket, hvor Grovfjord- og Harstadmiljøet står sterkt og bygger 
på lange tradisjoner. Forventningene er også store til vekst i årene fremover på mange områder 
tilknyttet deres marked, noe investeringsviljen i disse miljøene har vist. 

Det er viktig at man legger til rette for og styrker videreutvikling av leverandørmiljøene gjen-
nom klyngedannelser og samarbeid både på tvers mellom ulike leverandører, men også mot det 
offentlige, utdanning og FoU. På den måten står man sterkere og kan tiltrekke seg nødvendig 
kompetanse for videre utvikling. Evnen til å se muligheter i andre næringer, evnen til å lære og 
søke samarbeid er en viktig suksessfaktor, og det ligger fortsatt mye uforløst potensiale i Troms. 
Skal ny leverandørindustri utvikles, kreves det også tilgang på kvalifisert personell og arbeids-
kraft, noe det må legges til rette for.

Kartet viser havbruksrelaterte leverandørbedrifter og 
antall årsverk tilknyttet de ulike virksomhetsområder. 
De blå ringene illustrerer to potensielle næringsklynger 
med beslektet leverandørindustri.
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Mål  
Øke sysselsetting og lønnsomhet i havbruksnæringens 
leverandørindustri�

Strategier
• Styrke leverandørindustrien gjennom samarbeid og tilrettelegging.
• Identifisere og møte leverandørindustriens behov for arbeidskraft og 

spesialkompetanse.

Tiltak
• Etablering av næringsklynger for leverandørindustri.
• Stimulere til utvikling, lønnsomhet og sysselsetning tilknyttet mekanisk industri.
• Styring av bedriftsretta og tilretteleggende virkemidler for styrking av 

leverandørindustrien.
• Utvikle samarbeidet og kunnskapsutvekslingen mellom næring, 

leverandørindustri, offentlig forvaltning og FoU-institusjoner.



Undervisning i blå fag. Foto: Nord-Troms videregående skole.
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Videregående utdanning og rekruttering 

I samtlige samrådsmøter har rekruttering og behovet for utdanning/etter-
utdanning av fagarbeidere vært blant hovedbudskapene fra næringen. 
Næringen er også tydelig på at det må utvikles bedre samarbeidsmo-
deller mellom skole og næringsliv.

Kunnskapsutvikling har vært en sentral forutsetning for utviklingen hav-
bruksnæringa har hatt fra sin spede begynnelse som attåtnæring for vel 40 
år siden, til den industrien vi ser i dag og som skal bygges videre. Denne 
utviklingen har skjedd i tett samarbeid mellom næringa, leverandørindus-
tri og utdanningsinstitusjonene, fra videregående nivå til universitet og 
høyskole.  Dagens havbruksnæring er avhengig av fagfolk innen flere fagom-
råder, hvor teknologi, biologi, miljø, økonomi og marked er de mest sentrale. 

Dagens utdanningstilbud rettet mot havbruksnæringen på videregående- og 
fagskolenivå i Troms består primært av fag som tilbys på de «blå» linjer og 
fagskolene i fylket. Utviklingen i næringen medfører imidlertid endringer 
i næringens kompetansebehov. Det er i dag et større behov enn tidligere for 
automasjons- og prosessteknikere ved settefisk- og slakterianlegg.

For videre utvikling innen havbrukssektoren er det også et stort behov 
for kunnskapsutvikling i leverandørindustrien som i tillegg til å levere 
teknologi, i stadig større grad overtar og profesjonaliserer oppgaver som 
er nødvendige i daglig drift av havbruksanleggene.

Grunnleggende basiskunnskap om havbruk tilbys i dag på videregå-
ende nivå, og næringen konkurrerer med mange andre næringer om 
ungdommens utdanningsvalg. Rekruttering til tilbudene har vært en 
utfordring. Næringsaktørene og skolene påpeker at tilgangen av kom-
petent ungdom til havbruksnæringen må sikres. Det er derfor viktig at 
næringa og leverandørindustrien i samarbeid med skolene bidrar til å 
styrke rekruttering til de relevante utdanningstilbud.

Senja og Nord-Troms videregående skoler samarbeider om undervisning 
innenfor blå fag og ønsker å utvide dette samarbeidet. Skolene er også 
opptatt av å bygge samarbeidsmodeller med næringen for å styrke fag-
utdanningen og fagmiljøet på lærestedene. Andre plasser i landet der 
man har lykkes med økt rekruttering fremheves samarbeidsmodeller 
som det viktigste suksesskriteriet. 

Troms fylkeskommune har gjennom Nord-Troms videregående skole 
en undervisningstillatelse for produksjon av laks og ørret. Gjennom 
økt satsing på samarbeid for å sikre et godt samlet opplærings- og 
undervisningstilbud i Troms er det viktig at også Senja videregående 
skole får etablert en undervisningstillatelse. Dette vil høyne kvali-
teten og bidra til at utdanningen innen akvakultur blir mer attraktiv 
for ungdom i større deler av fylket. 
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Mål
Havbruksutdanning på videregående- og fagskolenivå 
skal ha høy faglig kvalitet og være et attraktivt 
utdanningsvalg i fylket�

Strategier
• Bedre samarbeid mellom videregående skole og næringen.
• Økt fokus på rekruttering av elever til de fag som næringen har behov for.
• Satsing på visnings og undervisningskonsesjoner som verktøy for rekruttering og 

faglig utvikling av videregående utdanning i fylket.

Tiltak
• Styrke fagtilbudet for akvakultur ved fylkets videregående skoler, også i 

tilknytning til behovet for voksenopplæring.
• Etablere «Kystens kompetansesenter» på Skjervøy med tilknyttet visningsanlegg.
• Etablere akvakulturlinje på Senja videregående skole med tilknyttet 

undervisningstillatelse til produksjon av matfisk.
• Videreføre etablert samarbeidsmodell "læring for næring", og styrke samarbeidet 

mellom videregående skolene i fylket, høyere utdanning og næringslivet og i 
samarbeid med kunnskapsparker og næringshager. 

• Utvikle samarbeidsmodeller mellom skole og næring som medfører økt 
fagutdannelse til lakseslakteriene.

• Identifisere næringens fag- og kompetansebehov i tilknytning til fremtidig 
utdanningsbehov i Troms, og møte næringens behov gjennom fleksibilitet i opplæringen.

• Søke om utvidelse av undervisningstillatelsen knyttet til Nord-Troms videregående skole.
• Vurdere grunnlaget for å styrke tilbudet innen automasjon, kjemiprosess og andre 

industrielle fag på de videregående skoler.
• Øke samarbeid mellom grunnskolen og næringen for å synliggjøre næringens 

potensiale som fremtidig arbeidsplass.
• Utvikle samarbeid mellom næringen, fylkeskommunen og kommunene med 

blant annet Ungt entreprenørskap for å øke interessen for havbruksrelaterte 
arbeidsmuligheter i både grunn- og videregående skole.



Forskning på rognkjeks for å bekjempe lakselus.  
Foto: Lars Olav Sparboe
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Forskning, utvikling og innovasjon 

UiT - Norges arktiske universitet 
har over 9000 studenter.  

Fakultet for biovitenskap, fiskeri 
og økonomi består av Institutt for 
arktisk og marin biologi, Norges 
fiskeri høgskole og Handelshøg-
skolen i Tromsø. 

Fakultetet har 1400 studenter og 
320 ansatte som underviser og 
forsker innen disse fagområdene. 
Fakultetet ut danner blant annet 
biologer, økonomer, fiskehelse-
kandi dater og fiskeri   kandidater

Forskning og utvikling (FoU) innen marine fag står sterkt i fylket med en rekke utdan-
ningsinstitusjoner på høgskole og universitetsnivå. Innsatsen innen FoU og høyere 
utdanning har vært en sentral forutsetning for å muliggjøre den utviklingen som hav-
bruksnæringen har gjennomgått frem til i dag. 

Høgskole og universitetsmiljøene i Troms har gitt avgjørende bidrag for å bekjempe sykdom 
og utvikle vaksiner og utdanne høyt kvalifisert fagpersonell til næringen. Forsknings- 
og utviklingsmiljøene i fylket har videre bidratt til knoppskyting og næringsutvikling 
både innen og utenfor havbruksnæringen. Det er også etablert nasjonalt ledende fagmiljø 
innen arealforvaltning/ kystsoneplanlegging tilknyttet UiT - Norges arktiske universitet. 
Havforskningsinstituttet og forskningsinstituttet Nofima deltar i flere nasjonale større 
marine forskningsenheter.

I dag fremstår det blant annet nye muligheter på områder som teknologiutvikling, fôrin-
gredienser (eksempelvis alger), robust fisk, integrert oppdrett av flere arter, fiskehelse 
og bioprospektering. Også innen kystsoneplanlegging, økonomi, markedsføring og bio-
teknologi er det stort behov for økt innsats. Levendelagring av villfanget marin fisk og 
fangstbasert havbruk er områder med potensiale for videre utvikling. Her vil teknologi- 
og kompetanseoverføring fra fiskeri- og havbruksnæringa være viktig.

Den fremtidige veksten i den nasjonale havbruksproduksjon forventes å komme i den nord-
lige landsdel. Det forutsettes derfor at bevilgningene til forsking og utvikling i nord også økes 
fra sentralt hold for at denne utviklingen skal kunne skje på forsvarlig og bærekraftig måte. 
Forskning på og i den nordlige landsdel er en forutsetning for vellykket videre vekst av hav-
bruksnæringen i nord. Det er i denne sammenheng viktig å etablere samarbeidsarenaer for 
tettere kobling mellom næring og FoU.

Det er viktig at forskningsinnsatsen også innenfor andre arter enn laks og ørret videreutvi-
kles og styrkes. Nasjonalt avlsprogram for torsk må videreføres og det må rettes økt innsats 
mot utvikling av nye konsepter tilknyttet havbrukssektoren. Potensialet som ligger i de 
ulike forskningsfasiliteter tilknyttet blant andre Havbruksstasjonen i Tromsø, Nofima AS og 
Senja Akvakultursenter AS må utnyttes bedre og fasilitetene må videreutvikles og styrkes.

Det er viktig å prioritere forskning og undersøkelser innenfor områder hvor man i dag 
har lite kunnskap. Påvirkninger før, under, og etter en etablering av akvakultur er et 
slikt område og økt kunnskap er av nasjonal betydning.  Balsfjorden i Troms er en av de 
mest undersøkte fjorder hva angår marinbiologiske forhold, har ikke akvakultur av laks 
og ørret i dag, og kan dermed være egnet for slik kunnskapsinnhenting.
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Mål
Troms skal være ledende innenfor forskning, utvikling 
og høyere utdanning�

Strategier
• Styrke innsatsen innen forskning og utvikling i tråd med nasjonale signaler om økt 

produksjon i nord.
• Bidra til økt forsknings- og utviklingsinnsats i samarbeid mellom forvaltning, 

næringen og forskingsinstitusjonene tilknyttet fiskeri- og havbruksnæringen.
• Styrke Universitet i Tromsø som internasjonalt ledende forsknings- og 

utdanningsinstitusjon innenfor fiskeri- og havbrukssektoren. 

Tiltak
• Etablere samarbeidsarenaer for tettere kobling mellom næring og forsknings- og 

utviklingsmiljøer.
• Gi havbrukssektoren på sentral plass i regional forskningsstrategi for Troms.
• Styrke kompetansemiljøene innen teknologiutvikling i Troms.
• Videreutvikle og styrke forskningsinnsatsen tilknyttet andre arter, 

produksjonsoptimalisering på laks og ørret og nye oppdrettskonsepter.
• Etablere pilotprosjekt for kartlegging av påvirkninger fra akvakultur i egnet fjordbasseng.
• Undersøke muligheter for bruk av planteplankton som fremtidig fôrressurs.
• Stimulere til bedre samordning og utnyttelse av forskningsfasiliteter i regionen.
• Styrke satsingen på utdanning innenfor økonomi og innovasjon for havbruks- og 

leverandørindustrien i samarbeid med universitetet i Tromsø og næringa.



Motstående side: Laks i merd i havbruksanlegget på lokaliteten Ånderkleiva, Ibestad kommune .  
Foto: Gunnar Davidsson.

Egne notater
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