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«Fiskeri – og havbruksstrategier for Finnmark – Et hav av kvalitet 2011 – 2014» var det første 

politiske dokumentet som ga en helhetlig strategi for fremtidig utvikling av fiskeri – og 

havbruksnæringen i Finnmark. Formålet med Sjømatstrategier er å videreutvikle og fremme 

en fiskeri- og havbrukspolitikk som ivaretar de muligheter og utfordringer som eksisterer i 

Finnmark.  

De senere årene har det vært tatt opp flere prinsipielle spørsmål og mange forslag til endringer 

i den nasjonale sjømatpolitikken. I lys av mer eller mindre kontroversielle endringsforslag i den 

nasjonale politikken, er fremtidsrettede sjømatstrategier viktigere enn noen gang. 

Strategidokumentet tar for seg prioriterte satsingsområder innen fiskeri- og havbruk. Ansvaret 

for gjennomføring strategiene ligger hos Finnmark fylkeskommune (FFK), kommuner, det 

regionale partnerskapet (RUP-partnerskapet; regionale beslutningstakere, FOU-aktører, 

virkemiddelaktører og interesseorganisasjoner), regionale næringsorganisasjoner og 

næringslivet i Finnmark. Dialog, samarbeid og nettverksbygging i Finnmark, regionalt, 

nasjonalt og ikke minst internasjonalt vil være et bærende element for å nå det overordnede 

målet for sjømatnæringen. 

Finnmark fylkeskommune vil følge opp strategidokumentet gjennom målrettet arbeid med de 

ovennevnte strategier både på politisk nivå, gjennom prioriteringer innen egen virksomhet og 

gjennom prioriteringer knyttet til regionale virkemidler og RUP-partnerskapet. For øvrig vil mer 

konkrete tiltak formuleres i handlingsprogrammet knyttet til det regionale utviklingsprogrammet 

«Fremtidens Finnmark 2014-2023», og som skal gi felles retning og felles kurs for 

næringsutviklingen i fylket.  

Strategiene må sees i sammenheng med vedtatt politikk i forbindelse med behandling av 

fiskeri- og havbrukssaker i politiske utvalg i Finnmark fylkeskommune. 

Videre må sjømatstrategiene sees i sammenheng med Regional Transportplan 2018-2029, 

fylkeskommunens innspill til NTP 2018-2029 og faktaopplysninger i «Status 2018 – 

Næringstransporter i Troms og Finnmark». En viktig fellesnevner er sjømatnæringens 

betydning for bosetting og vekst, og behovet for raske, pålitelige og trygge sjømattransporter 

fra kyst til marked. 

I lys av fremtidens Finnmark vil også regional plan for kompetanse, strategier for videregående 

opplæring samt strategier for høyere utdanning og forskning også være relevant. Dette vil være 

viktig med tanke på å møte næringens behov og etterspørsel etter kompetent arbeidskraft, 

kunnskap og nye løsninger. 
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Havnæringene har havet som felles næringsgrunnlag, men er likevel grunnleggende 

forskjellige. De viktigste havnæringene i Norge er petroleumsnæringen, maritim næring og 

sjømatnæringen (Regjeringens havstrategi). I nordnorsk sammenheng utgjør hav- og 

kystbasert turisme så mye som 26 % av havbasert verdiskaping. 

I følge Konjunkturbarometeret for Nord-Norge (KB 2018 –Vi og havet1) er 25 prosent av all 

verdiskaping i Nord-Norge generert av havet. Globalt er den tilsvarende andelen på knappe 

2,5 prosent. Det er all grunn til å forvente at Nord-Norge vil bli enda mer avhengige av havets 

verdier i årene som kommer.  

Det vises til at sjømatnæringen er den viktigste havbaserte bidragsyteren til verdiskapingen i 

Nord-Norge, etterfulgt av maritim næring, olje og gass, samt reiseliv. Sjømatnæringen er også 

den største havnæringen i antall sysselsatte. 

Havnæringen i Finnmark står samlet for over 40 % av verdiskapingen i næringslivet, og nesten 

hver fjerde sysselsatte henter sitt levebrød fra havet. Dette gjør andelen i Finnmark nesten tre 

ganger så høy som for landet sett under ett, og 50 prosent høyere enn for Nord-Norge totalt. 

Finnmark er det fylket i Nord-Norge som er mest avhengig av havet, men også det fylket i nord 

der ny og gammel havnæring for alvor møtes. Mens den tradisjonelle sjømatnæringen står for 

19 % av verdiskapingen i næringslivet, ligger olje og gass på 12 %. Det er ikke så langt unna 

landsgjennomsnittet for olje og gass, og milevis foran Troms og Nordland. 

Selv om havet dekker 70 % av jordens overflate, skaper ikke disse enorme områdene mer enn 

2,5 % av de økonomiske verdiene som produseres her på jorda. Havene er i stor grad 

uutforsket, og potensialet for økt verdiskaping er derfor enormt. Kunnskap om hva havet kan 

gi og ta, kan bli nordlendingens store konkurransefortrinn i fremtidens økonomi.  

 

 

Sjømatnæringen defineres som fiskeri, akvakultur (havbruk) og bearbeiding og eksport av 

sjømat, samt leverandører av utstyr og tjenester til de ulike delene av verdikjeden. 

Finnmark er Norges største fylke i geografisk utstrekning. I denne sammenheng er det 

utfordrende å beskrive Finnmark som en enhet, da det innad i fylket er forskjeller i 

rammebetingelser som kan forklare ulik næringsstruktur og ulike utviklingstrekk etc. Årsakene 

til ulikheter er ofte sammensatt av flere faktorer.  

En forskjell mellom øst- og vestfylket er eksempelvis todelt forvaltning av kongekrabbe, med 

kvoteregulert område øst for 26 °Ø, og fri fangst vest for 26 °Ø. Dette antas å ha betydning for 

rekruttering og utvikling i flåteleddet i favør Øst-Finnmark. Videre er akvakulturvirksomhet 

betydelig mer utbredt i Vest-Finnmark enn i Øst-Finnmark, noe som bidrar til at ringvirkningene 

fra næringen og tilknyttet leverandørindustri i større grad har positiv effekt i favør Vest-

Finnmark. Videre er det en rekke nasjonale laksefjorder i Finnmark, noe som begrenser flere 

                                                                 
1 http://kbnn.no/sites/default/files/2018-11/Vi%20og%20HavetEndelig.pdf  

http://kbnn.no/sites/default/files/2018-11/Vi%20og%20HavetEndelig.pdf
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kommuners mulighet for å legge til rette for akvakulturvirksomhet av anadrome arter, og for å 

bli tilgodesett inntekter fra det statlige Havbruksfondet.   

I Finnmark er hovedvirksomheten innen fiskeri knyttet til hvitfisk og fiske etter torsk, hyse og 

sei nord for 62°N, samt fangst av kongekrabbe.  

Fiskeflåten i Finnmark domineres av kystfiskefartøy under 11 meter. I tilknytning til fiske etter 

torsk satses det også på levendelagring og fangstbasert akvakultur.  

Akvakulturnæringen i Finnmark omfatter i all hovedsak produksjon av smolt/settefisk og 

matfisk av laks, regnbueørret og ørret.  

Alger er et nytt satsingsområde innen akvakulturproduksjon som har potensial. Det er per dato 

ingen kommersielle tillatelser til produksjon av makroalger (tang og tare) i Finnmark, og de 

fleste selskap og tillatelser i landet for øvrig er i en oppstartsfase. 

 

 

Potensialet innen sjømatnæringen er stort og veksten av norsk sjømateksport forventes å 

kunne fortsette med en økt etterspørsel etter fisk i verden. I følge rapporten Verdiskapning 

basert på produktive hav i 2050 (DKNVS/ NTVA 2012) er potensialet for marin verdiskaping i 

Norge på 550 milliarder kroner innen 2050, en seksdobling fra 2012, der hovedbidraget vil 

komme fra økt produksjon i havbrukssektoren. Vekst i produksjonen av sjømat kan også føre 

til styrket innovasjon og til vekst i de tilhørende leverandørnæringene. Sjømatnæringen 

forventes i denne sammenhengen å kunne ta posisjon som «den nye oljen». 

Marin verdiskaping i Finnmark og Nord-Norge utgjør betydelig andel av norsk verdiskaping 

relatert til sjømat. I 2017 ble det eksportert norsk sjømat for 94,5 milliarder kroner tilsvarende 

2,6 millioner tonn sjømat. Den samlede verdiskapingen i norsk sjømatnæring nærmer seg 100 

milliarder kroner i 2018. De 10 siste årene er ringvirkningene alene blitt doblet, og 

leverandørindustrien står nå for en verdiskaping på over 30 milliarder.  

SINTEF utfører en årlig verdiskapings- og ringvirkningsanalyse av den norske 

sjømatnæringen. Rapporten «Nasjonal betydning av sjømatnæringen2», som er utgitt i 2018 

basert på data fra 2016 og 2017, viser at veksten fra 2014 frem til i dag har vært særlig sterk 

innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det har også vært positiv 

vekst både i flåteledd og industrisiden av fiskerinæringen.  

Samlet sysselsettingseffekt av norsk sjømatnæring har stabilisert seg rundt 58 000 årsverk de 

to siste årene, hvorav halvparten av sysselsettingen skjer direkte i næringen. Ringvirkningene 

har hatt en jevn, sterk vekst over en rekke år. I 2007 var bidraget til BNP fra annet næringsliv 

tilknyttet sjømatsektoren 15,3 milliarder kroner. I 2017 viser prognosen et bidrag på hele 31,8 

milliarder kroner, og utgjør en snittvekst på 7,6 % de siste 10 år. Dette viser at selv om 

sjømatnæringen har en syklisk natur og verdiskapingen svinger noe så gir dens økende 

aktivitet stadig opphav til økende ringvirkninger i det øvrige norske næringslivet. Dette 

                                                                 
2https://www.sintef.no/contentassets/d727158330ac4d00a00c77783b89acf2/nasjonal-
verdiskapning_2018_endelig_100818.pdf 

https://www.sintef.no/contentassets/d727158330ac4d00a00c77783b89acf2/nasjonal-verdiskapning_2018_endelig_100818.pdf
https://www.sintef.no/contentassets/d727158330ac4d00a00c77783b89acf2/nasjonal-verdiskapning_2018_endelig_100818.pdf
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bekrefter at leverandørindustrien til norsk sjømatnæring øker og at disse bedriftene er meget 

viktige og en stadig større aktør i norsk næringsliv. 

Verdiskapingen per årsverk i sjømatnæringen er høy – og spesielt høy innen lakseoppdrett. 

Havbruk har den 4. høyeste verdien blant all næringsvirksomhet i landet i 2017, oljenæringen 

medregnet. 

Veksten i marin verdiskaping gir grunnlag for økte satsninger på sjømatnæringen i Finnmark 

og det er et mål at man gjennom politisk påvirkning kan oppnå best mulige rammebetingelser 

som bidrar til en positiv nærings- og samfunnsutvikling.   

Samtidig legges det til grunn at sjømatnæringen opererer under noen rammebetingelser som 

verken aktører eller myndigheter kan påvirke i nevneverdig grad.  Deler av næringen 

konkurrerer i krevende og dynamiske globale markeder, som presser kostnader og krever 

kontinuerlig forbedring av produktivitet og effektiv utnyttelse av ressursene.  

På samme måte som alle andre næringer må også sjømatnæringen videre ivareta samfunnets 

krav til miljømessig-, økonomisk- og sosial bærekraft. 

 

 

På verdensbasis flater landingene av villfanget fisk ut og en rekke arter er hardt beskattet. 

Samtidig som tilgangen på marine ressurser synker på verdensbasis er oppdrett blitt verdens 

raskest voksende matindustri. Finnmark kan skilte med unike forhold for hav- og kystbasert 

oppdrett samt bærekraftige bestander av villfisk og gode forvaltningssystemer. Dette bidrar til 

mulighet for høy stabilitet i leveransene av sunn sjømat til verdenssamfunnet. 

 

Finnmark har over generasjoner bygget kompetanse på fangst og foredling av hvitfisk. Viktige 

og forutsigbare fiskeressurser gir grunnlag for stor aktivitet, og ikke minst muligheten til å 

produsere produkter av høy kvalitet. Fangstfeltene ligger svært gunstig til for Finnmarksflåten 

og ressurssituasjonen er samlet sett god.  

Det legges her til grunn at det er et stort potensial for utnyttelse av kvoter for arter av mindre 

kommersielle interesse enn torsk og hyse. Sei ansees eksempelvis å ha et større potensial i 

tiden fremover. Selv om kvotene for torsk er nedadgående, ansees verdiskapingspotensialet 

fortsatt stort. 

Utviklingen i hvitfisksektoren over tid, viser at bearbeidingsgraden har vært synkende. Dette 

har sammenhengen med at om lag 90 % av fersk torsk fanges første halvår, hvorav ca. 40 % 

landes i mars måned. Ettersom industrien ikke har kapasitet til å bearbeide all fangst som blir 

landet, anslås det at ca. 65-70 % av hel fersk torsk som eksporteres fra Norge, ender opp i 

utenlandsk filetindustri. Denne andelen er estimert til å utgjøre et norsk verdiskapingspotensial 

på nærmere 7 milliarder kroner, dersom vi produserer den selv. Nøkkelen til suksess ligger i 

sesongutjevning i torskefisket, høy råstoffkvalitet samt de muligheter som ligger i å utnytte 

restråstoffet. 
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For å stimulere til fersk fangst av torsk og annen hvitfisk utenfor hovedsesongene til torsk, og 

for å sikre jevnere tilgang på fersk fisk til foredlingsindustrien, finnes ordninger som blant annet 

ferskfiskordningen og levendefangstbonus. Ferskfiskordningen som ble innført i 2013 går ut 

på at fartøy som leverer fersk torsk utenfor hovedsesongen, får fiske mer torsk enn de har 

kvote til. Finnmark er utpekt som en vinner av denne ordningen. Dette følger av at torsken 

trekker nordover til kysten av Finnmark når hovedsesongen har avtatt, og bidrar til at industrien 

får økt tilgang på råstoff utenom sesongen. Slike ordninger og insentiver vil det være viktig å 

satse videre på. 

 

Fra de første landingene av kongekrabbe i 2001, har vi utviklet fangst og industri, noe som 

styrker mangfoldet og inntjening både i fangst- og industrileddet i Finnmark. Kongekrabbe er 

høyt prissatt i markedet og bidrar til positivt samfunns- og næringsutvikling. Fangst av 

kongekrabbe er geografisk avgrenset til Finnmark, og det er et viktig og særegent fortrinn.  

Snøkrabbe er en relativt ny, stor og viktig ressurs i Barentshavet. Det er langt mellom 

leveransene i Finnmark, men det er forventninger om positiv utvikling basert på fangstbar 

mengde på opptil 100 000 tonn, mot kongekrabbens knappe 2 000 tonn. Med Snøkrabbe øker 

mulighetene for helårlig drift, økt sysselsetting og et styrket industrigrunnlag. 

Satsing på teinefiske og levendefangst anses som et viktig innovasjonstiltak i norsk kystfiske 

for å skape en mer markedsorientert- og lønnsom næring. Krav til kvalitet og presisjon på 

leveringsevne er i fokus. I Finnmark har satsing på fangst og salg av levende kongekrabbe 

vært en suksess, og har fortsatt et stort markedspotensial. Landing og mellomlagring av 

levende kystreke er en løsning noen næringsaktører nå også ser nærmere på. I likhet med 

levendelagring av torsk og krabber, vil levendelagring av reker og eventuelle andre arter kunne 

sikre regularitet til markedet og en mer forutsigbar produksjon, samt bedre betalte produkter. 

 

Vekstpotensialet i havbruksnæringen er stort, og det er forventninger om en betydelig fremtidig 

vekst, særlig i Nord-Norge og Finnmark. Finnmark byr på gode miljømessige forutsetninger 

både for tradisjonell og ny teknologi, som eksempelvis helt eller delvis lukkede «offshore-

løsninger» og landbasert matfiskproduksjon på land.  

Havbruksnæringen i Finnmark har kontroll med omkring 10 % av den totale 

produksjonskapasiteten i laksenæringa og sender all laksefisk ubearbeidet ut av fylket. Dette 

representerer et stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting med tanke på 

bearbeiding. I tilknytning til vekst og utvikling av havbruksnæringen er det videre gode 

muligheter for økte ringvirkninger i leverandørindustrien. 

De siste årene har det vært stor interesse for akvakultur av makroalger (tang og tare), og i 

Finnmark har flere forskningsinstitusjoner aktivitet knyttet til denne næringen. I Finnmark 

ansees potensialet for vekst i næringen som stort, særlig med tanke på naturgitte fortrinn som 

arktisk klima, lysforhold og muligheten for bruk av areal langs kysten. Næringen har flere 

bruksområder, med anvendelser som mat, fôr, næringsstoffer, kjemikalier og energi. 
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I Norge blir 30 prosent av restråstoffet kastet på sjøen hvert år – tilsvarende om lag 200 000 

tonn. Bioøkonomi og utnyttelse av restråstoff har et økende fokus, og ikke minst et stort 

potensial i tilknytning til marin sektor. I bioøkonomien blir hele råvaren utnyttet og foredlet til et 

stort utvalg av produkter. Avfall fra en verdikjede blir til verdifullt råstoff i en annen. I denne 

sammenhengen har aktører i Finnmark gode muligheter til å ta del i utviklingen av et 

bærekraftig og bioøkonomisk samfunn med bakgrunn i marine arter og organismer.  

 

En merkevare er markedets erfaringer, inntrykk og forventninger til produkter og tjenester. En 

merkevare eksisterer i forbrukernes bevissthet, og kan bidra til å øke produktenes verdi. Ved 

å bygge en tydelig posisjon i markedene, øker kundenes betalingsvillighet og bedriftenes 

lønnsomhet. Merkevarebygging kan gjøres på destinasjonsnivå, bransjenivå eller bedriftsnivå, 

og en god merkevarestrategi er ofte nødvendig for å lykkes med å slå gjennom i nye markeder. 

Flere bedrifter i sjømatnæringa i Finnmark har lyktes godt med merkevarebygging som strategi 

for økt lønnsomhet. Ved å bygge sterke merkevarer innen sjømat fra Finnmark er det mulig å 

øke etterspørselen i markedet, kundenes betalingsvillighet og bedriftenes økonomiske 

potensial. 

 

 
 

 

Sjømatnæringa er ei teknologisk og høykompetent næring, og som vil stille høyere krav til 

kompetanse. En forutsetning for videre vekst og utvikling innenfor sjømatnæringen er knyttet 

til tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft.  

En annen viktig forutsetning for å kunne videreutvikle sjømatnæringen i Finnmark, er at hele 

verdikjeden utvikler både generell og spesifikk kompetanse for lønnsom produksjon og 

foredling i fylket. Dette er viktig for å kunne utnytte våre fortrinn, men også for å kunne levere 

produkter som markedet foretrekker. Med bærekraftig utvikling og kvalitet i fokus, må alle ledd 

i verdikjeden løfte seg parallelt. 

 

Hele sjømatnæringen har et felles ansvar for å ivareta og utvikle omdømmet. Et godt 

omdømme er en forutsetning for god markedskommunikasjon og mulighetene til en god dialog 

med andre interesser. Konkurransedyktighet og attraktivitet henger nøye sammen med et godt 

omdømme. Sjømatnæringen er avhengig av et godt omdømme for å tiltrekke investorer og 

kapital, og ikke minst at næringen blir attraktiv for rekruttering, etablering og ny kompetent 

arbeidskraft. 
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Utvikling av nye produkter, produksjonsformer og næringer krever høy FoU-innsats. Det gir 

muligheter i Finnmark. Tilstrekkelige ressurser til forskning og innovasjonsarbeid er og blir 

viktig for å utnytte våre fortrinn og muligheter, og ikke minst for å løse miljømessige 

utfordringer. For å kunne utnytte potensialet for Finnmark er det videre en forutsetning at 

samarbeidet mellom virkemiddelaktørene, forskningsmiljøene og næringsmiljøene i distriktene 

styrkes.  

 

En viktig forutsetning for å opprettholde en fremtidsrettet sjømatnæring, som etterlater minst 

mulig negativ påvirkning, er ivaretakelse av viktige miljøstandarder, forutsigbarhet og 

samordnet forvaltning.  

Havet er under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i 

sjømatnæringen fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser 

havet i et helhetlig perspektiv. Utslippene fra næringen må ned. Det må vi ta på alvor, både i 

fangstledd, produksjon og transport til markedene. 

Realisering av forventet vekst i oppdrettsnæringen er avhengig av at næringen, med bidrag 

fra forvaltningen og samfunnet for øvrig, å løse en rekke utfordringer knyttet til blant annet 

utslipp, smitterisiko, påvirkning på biomangfold, fôr- og medisinforbruk, optimal arealutnyttelse 

og samspill med andre arter og interesser. Herunder at havbruksnæringen forbys utslipp i sjø 

av badevann brukt til lusebehandling som inneholder kjemikalier/legemidler. 

 

Tradisjonell fiskeri- og havbruksnæring utøves sammen med andre havnæringer på 

overlappende sjøarealer i fjordene. Oppdaterte og kunnskapsbaserte arealplaner er følgelig 

avgjørende for å tilrettelegge for næringsvirksomhet samt finne praktiske løsninger for både 

etablerte og nye havnæringer.  

Til tross for en lang kystlinje i Norge er tilgang på areal en knapphetsfaktor for 

havbruksnæringen. Det er i Finnmark en utfordring at mange av lokaliteten ikke er optimale 

med tanke på drift etter dagens standarder og krav i forhold til en bærekraftig og effektiv 

produksjon. At det i denne sammenhengen avsettes egnede arealer lokaliteter til oppdrett av 

lakseoppdrett og øvrige aktuelle arter, er videre en forutsetning for økt vekst og verdiskaping 

fra havbruksnæringen.  

 

Ferske produkter og levende sjømat har begrenset holdbarhet, og stiller store krav til god 

logistikk. Utvikling av gode logistikkløsninger gjennom nasjonal- og regional tilrettelegging vil 

kunne åpne for nye markeder og styrke konkurranseevnene generelt. 

Nærmere 90 % av all sjømat som transporteres på vei, starter på en fylkesvei i Finnmark. 

Derfor har fylkeskommunene i Nord-Norge utarbeidet en felles kyst- og markedsstrategi «Kyst 

og Marked» for å rette spesielt fokus på fisketransport og nødvendige tiltak for å opprettholde 

regularitet. Mange veier er generelt dårlige, rasutsatte og utfordrende for sjømatnæringen som 
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er lokalisert ytterst på kysten. Transportene må benytte fylkesveier for å komme til riksvei og 

videre til grensen. For å styrke vinterregulariteten spesielt, vil også bruk av ny teknologi 

(intelligente transportsystemer) kunne være en viktig fremtidig forutsetning for å sikre bedre 

informasjon sikkerhet og vinterfremkommelighet. 

En viktig prioritering for Finnmark fylkeskommune vil være fremtidsrettede fiskerihavner med 

fokus på dybde og skjerming for større fartøy. Dette for å bidra til å gjøre havnene mer 

attraktive både for lokale fiskere og fiskere fra andre steder. Det er en forutsetning at 

infrastruktur og teknologiske løsninger utvikles i nært samarbeid mellom fylket, kommune, 

fagetater og næringsliv. 

Norsk sjømatnæring er inne i en rivende teknologisk utvikling, og innen havbruk går utviklingen 

mot større lukkede installasjoner både på sjø og land. Forventet vekst og nyetableringer i 

sjømatnæringa i Finnmark representerer et økende kraftbehov. En forutsetning for at hele 

fylket skal kunne ta del i og utnytte det fremtidige vekst- og verdiskapingspotensialet i 

sjømatnæringen fordrer utbygging av «420 kV» fra Skaidi til Varangerbotn.  

 

 

I perioden 2010-2017 har kystfiskeflåten i Øst-Finnmark hatt en positiv utvikling ved 232 flere 

registrerte fiskefartøy, mens utviklingen har vært negativ i Vest-Finnmark med 120 færre 

fartøy. De aller fleste rammebetingelsene som flåteleddet opererer under er like i Øst- og Vest-

Finnmark. Årsakene til denne forskjellen kan forklares av et sett sammensatte årsaker, men 

en viktig faktor for den positive utvikling i Øst-Finnmark er adgangen til deltakelse i det 

kvoteregulerte krabbefisket øst for 26°Ø.  

Sett under ett har Finnmark hatt en positiv utvikling, men utviklingen i flåteleddet har også to 

ulike sider. Mens antall fartøy under 11 meter har hatt en betydelig økning, er den redusert for 

samtlige fartøygrupper mellom 11 og 28 meter. Dette betyr at reduksjonen består utelukkende 

av fartøy med deltakerrettigheter i lukket gruppe. Reduksjon av deltakerrettigheter de siste 

årene skyldes i all hovedsak privatisering og sentralisering av rettigheter gjennom 

struktureringsordningen, og at det er åpnet opp for kjøp og salg. Det har samtidig vært god 

ressurstilgang som har medført gode driftsvilkår i åpen gruppe. Kapitalens betydning som en 

konkurransefaktor for fordeling av fiskeressurser har følgelig økt, og det naturlige 

konkurransefortrinn knyttet til nærhet til fiskefeltene er ikke lengre en tilstrekkelig forutsetning 

for å sikre fangstilgang. 

Samtidig er utviklingen i totalkvoten for nordøstarktisk torsk negativ. Totalkvoten er redusert 

med 6,5 % fra 2018 til 2019, og det forventes betydelig reduksjon også kommende år. Dette 

vil medføre reduserte torskekvoter, noe som trolig vil ramme hardest for fartøy i åpen gruppe. 

En forutsetning for positiv vekst og verdiskaping i Finnmark vil følgelig avhenge av en 

differensiert flåte og at kvotegrunnlaget totalt sett styrkes gjennom et fremtidsrettet 

kvotesystem. Det bør i denne sammenhengen være et mål at fiskeressursene fortsatt skal 

være fellesskapets ressurser, også for kommende generasjoner. 
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Sjømatnæringen er en sentral bærebjelke for verdiskapning, sysselsetting og bosetting i 

Finnmark. I henhold til figuren under har vi trukket frem tre viktige mekanismer som er 

bestemmende for å styrke både sjømatnæringen og samfunnsutviklingen i Finnmark.  

 

Figur 1: Tre viktige styringsmekanismer for styrking av sjømatnæringen og samfunnsutviklingen som 

videre er oppsummert i en pyramide. 

 

I Finnmark har vi rene havressurser og nærhet til høykvalitets råvarer, som gir 

markedsmessige fortrinn. Markedet har avgjørende betydning for hvordan næringen skal 

innrette seg i forhold til verdiskapingspotensialet som sjømatnæringen har, det betyr at 

markedet bestemmer pris, produkt og etterspørsel. Et stadig mer krevende og betalingsvillig 

marked etterspør i større grad kvalitetsprodukter. Kvalitet forutsetter samtidig at sjømaten er 

produsert på en miljømessig og bærekraftig måte. 

Sjømatnæringens evne til å konkurrere i de nasjonale og globale markedene handler om å 

tilpasse seg slik at man blir foretrukket i markedet og oppnår markedsandeler fremfor andre 

aktører og tilbydere, både i det nasjonale og globale markedet. Derfor er strategier for å utvikle 

markedskompetansen avgjørende for å kunne utvikle nye produkter og imøtekomme krav og 

forventninger som markedet stiller. Sjømatnæringens konkurranseevne avhenger av at alle 

ledd i verdikjeden er markedsorientert. 

 

Politikk har avgjørende betydning for hvilke rammebetingelser næringen har, og som påvirker 

sjømatnæringens konkurranseevne, markedsmuligheter, og ikke minst i forhold til hvilken 

effekt dette skal ha for samfunnet.  

Sjømatstrategiene vil være et verktøy for politikere og beslutningstakere for å kunne bidra til å 

påvirke viktige spørsmål og prosesser som har avgjørende betydning for næringens 

konkurranseevne og markedsadgang, og ikke minst for en levende finnmarkskyst. Dette 

gjennom å legge til rette for gode rammevilkår for samferdsel og logistikk, utdanning- og FoU, 

Samfunns- og 
næringsutvikling (SNU)

Marked (M)
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forvaltning av ressurser og regelverk til det beste for fylket. Endring av rammebetingelser og 

hensiktsmessige insentiver kan bidra til å øke forutsetningen for økt verdiskaping.  

I denne sammenhengen vises det til at det er stor tverrpolitisk enighet i Finnmark når det 

gjelder politikkområdet sjømat. Videre finner en også tverrpolitisk enighet i landsdelen på 

viktige prinsipper og retningsvalg innenfor den videre utviklingen av sjømatnæringen. Dette er 

et godt eksempel på en styrke og et fortrinn som Finnmark og Nord-Norge som helhet kan 

benytte i det politiske påvirkningsarbeidet opp mot regjering, storting og embetsverk. 

Ettersom sjømatnæringen er basert på høsting av fellesskapets ressurser og bruk av 

fellesskapets arealer, er det både en forutsetning og en utfordring å utforme en politikk som 

sikrer en økonomisk avkastning som kommer både den enkelte aktør, men som også kommer 

samfunnet til gode. Formålet med sjømatstrategiene for Finnmark er følgelig å legge best mulig 

til rette for at sjømatnæringen i Finnmark kan oppnå merverdier i markedet, som i tillegg til å 

øke lønnsomheten for enkeltaktører og næringen, også bidrar positivt for samfunnsutviklingen. 
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Å sikre økt verdiskaping og økt lokal matproduksjon i sjømatnæringa som bidrar til å 

styrke samfunns- og næringsutviklingen i Finnmark. 

 

Det er videre et mål å ha et kvotesystem som bidrar til lokal bosetting, verdiskaping og 

bearbeiding, samt fortsette jobben med at intensjonene i kystfiskeutvalgets innstilling 

følges opp i sin helhet. 

 

 

Strategiene er mellomleddet mellom mål og tiltak. Strategiene er overordnet og planmessig, 

og skal legge føringer for hvilke tiltak som skal prioriteres i planperioden. Den skal brukes som 

verktøy for å gjøre prioriteringer på en effektiv og systematisk måte.  

 

 

 Gjennom politisk og administrativt arbeid følge opp Norges Institusjon for 

Menneskerettigheter (NIM) sin temarapport 2016- «Sjøsamenes rett til sjøfiske» og 

årsmeldingene 2016/2017 som omhandler samme tema. 

 Bidra til arenaer for dialog i og mellom næringene med sammenfallende interesser i 

fjordområder og sjøsonen generelt  

 Bidra til arenaer for politikere, næringsliv og relevante kompetansemiljøer med sikte på 

erfarings- og kunnskapsutveksling i forhold til endringer for eller videreutvikling av sjø 

 Søke å finne områder i sjømatpolitikken der man kan fremme et samlet politisk budskap 

på vegne av landsdelen som helhet 

 Styrke samarbeidet og synergiene mellom havnæringene 

 Være pådriver for å utvikle effektive planverktøy og sikre egnede arealer til etablerte 

og nye sjømatprodusenter med bakgrunn i kunnskapsbaserte, helhetlige og 

fremtidsrettede arealplaner for sjø og land 

 Være pådriver for at sjømatnæringen deltar på viktige arenaer 

 Være pådriver for økt forskningsinnsats og kartlegging i kystsonen 

 Fremme faktabasert kunnskap om sjømatnæringen 

 Øke fokus på miljø og dyrevelferd 

 Styrke satsingen på produktutvikling og nye sjømatprodukter fra Finnmark  

 Styrke satsing på markedsutvikling og merkevarebygging av sjømat fra Finnmark 

 Øke satsingen på utnyttelse av marine ressurser og restråstoff fra sjømatnæringen 

 Styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljø og næringslivet 

 Videreutvikle utdanningstilbudet og bygge opp mer kompetanse i Finnmark 

 Være pådriver for økt rekruttering til sjømatnæringa 

 Styrke satsing på næringsklynger 
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 Være pådriver for satsing på marin bioøkonomi og utnyttelse av andre marine ressurser 

som tang og tare 

 Skape forståelse for at Finnmark som eksportfylke er avhengig av internasjonalt 

samarbeid, herunder vises det til EØS avtalen. 

 Øke fokus på sjømatnæringens infrastruktur- og transportbehov fra kyst til marked, 

herunder flyfrakt av sjømat fra Banak lufthavn til internasjonale markeder 

 Ta i bruk nye teknologiske løsninger for å styrke sikkerhet, fremkommelighet og 

informasjon for sjømattransporter 

 Utvikle fremtidsrettede og attraktive fiskerihavner, herunder sikre leveringsmuligheter 

til fiskerne i fjordene 

 Styrke og videreutvikle leverandørindustrien 

 

 

 Bidra til større engasjement og interesse for fiskeripolitikk gjennom å synliggjøre 

fiskerinæringens betydning for bo- og sysselsetting i Finnmark  

 Være pådriver for at det utvikles et forutsigbart og fremtidsrettet kvotesystem som 

o fremmer lokal, regional og nasjonal verdiskaping  

o motvirker privatisering  

o sikrer rekruttering, sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene 

 Styrke forutsetningene for helårig fiskeindustri 

 Være pådriver for å sikre at fisk fanget på norske kvoter bidrar til industriell aktivitet og 

bearbeiding i Norge 

 Styrke muligheten for å kjøpe fartøy med kvoter tilbake til Finnmark blant annet ved å 

opprette et investeringsfond og bruke fylkeskommunens rekrutteringsfond.  

 Kreve forutsigbarhet i rammebetingelsene ved at kvoter ikke kan flyttes fra mindre 

fartøy og over til større fartøy. Kystflåten er fartøy under 21 meter. 

 Finnmarksmodellens lengdegrupper må bestå. Det må ikke bli tillatt å flytte kvoter 

mellom lengdegruppene 

 Trålkonsesjoner med leveringsbetingelser som ikke fyller de opprinnelige betingelser, 

må tildeles kystflåten, for fersk levering til fiskeindustrien 

 At det må arbeides videre med sikte på fleksibilitet og alternative fangstmetoder og 

fartøybruk for dagens trålkonsesjoner. Trålernes andel av totalkvantumet reduseres 

med 10 % og tildeles kystflåten slik at landanleggene kan ha en kontinuerlig drift 

 Sikre at ordninger som ferskfiskordningen og levendefangstbonus videreføres og 

styrkes  

 Sikre økt utnyttelse av alle tilgjengelige kvoter og bedre ressursutnyttelse  

 Øke fokus på kvalitet og markedsorientering i hele verdikjeden 

 Være pådriver for at omsetningssystemet forenkles og bidrar til tettere kobling til 

markedet samt økt kvalitet på råstoffet 

 Styrke teknologiutvikling og digitalisering i fiskeindustrien 

 Være pådriver for å styrke koblingen mellom fiskeindustrien og dedikert FoU-miljø i 

distriktene 

 Styrke forutsetningene for at Finnmark foretrekkes som landingssted for snøkrabbe  

 Sikre at gjeldende forvaltningsregime for kongekrabbe består, med kvoteregulert 

lønnsomt kommersielt fiske øst for 26°Ø og desimeringsfiske vest for 26°Ø 

 



 
 

14 
 

 

 Være pådriver for å styrke akvakulturforvaltningen og næringsaktørenes forutsigbarhet 

 Øke fokus på akvakultur av andre arter enn laksefisk 

 Styrke samhandlingen mellom havbruk, berørte næringer og miljøinteresser 

 Bidra til å øke kunnskap om havbruksnæringa i samfunnet  

 Arbeide for at produkter fra havbruksnæringen prosesseres og foredles i Finnmark 

 Tilrettelegge for aktører som i størst grad bidrar positivt til verdiskaping, sysselsetting 

og ringvirkninger i Finnmark  

 Være pådriver for økt forskning og utvikling av havbruksnæringen, og dens 

miljømessige påvirkning i Finnmark 

 Være pådriver for at nye fordelaktige teknologiske løsninger innen lakseoppdrett tas i 

bruk i Finnmark 

 Være pådriver for at kommunene som setter av areal til akvakultur får forutsigbare 

inntekter 

 

 

Ambisjon for sjømatnæringa i Finnmark innen 2033:  

 Finnmark er Norges ledene sjømatfylke både i kvantum og verdi 

 Finnmark er en verdensledende leverandør av bærekraftig kvalitetssjømat  

 1000 nye helårige arbeidsplasser i og tilknyttet sjømatnæringen i Finnmark 

 Finnmark har helårig lønnsom fiskeindustri 

 Åpen gruppe i kystfisket sikrer rekruttering av fiskere i Finnmark, kvotene må være så 

store at den enkelte fisker kan leve av det og kvotegrunnlaget for kvotegruppen 

tredoblet 

 Kvoteandelen for kystfartøy er tredoblet. Ingen kvoter er flyttet fra kystflåten  

(<21 meter) og til fartøy over 21 meter  

 Bearbeidingsgraden av hvitfisk har økt med 25 % 

 Bearbeidingsgraden av laksefisk har økt fra 0 % til 20 %  

 All oppdrettsfisk i Finnmark befruktes, klekkes, produseres og slaktes i Finnmark 

 Finnmark har helhetlige og fremtidsrettede kystsoneplaner i samtlige kystkommuner 

 Finnmark har det beste og mest helhetlige undervisningstilbudet rettet mot 

sjømatnæringen 

 Sjømatnæringa i Finnmark utløser størst andel av nasjonale virkemidler til FoU  

 Finnmark er ledende på utvikling av nye høyverdiprodukter fra restråstoff 

 Finnmark er en gaselleregion innen marin bioøkonomi 

 Intensjonen bak og de grunnleggende prinsippene for forvaltning av kongekrabbe står 

fast 

 Lakseoppdrett er ikke en trussel for viltlevende anadrome eller marine bestander i 

Finnmark 

 Finnmark har to verdensledende sjømatklynger 

 Kystfiskeutvalgets innstilling er fulgt opp og anerkjent politisk og juridisk 


