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Sjømatnæringene kan bli en av de store 
klimataperne

 Forsuring og økt temperatur med redusert oksygennivå skaper bekymring hos 
de marine næringer

Endringer i vandringsmønster for de store fiskebestandene

Økt havtemperatur og tøffere vær vil påvirker hvor havbruk kan lokaliseres

Foto: kyst.no



Laksen – et fantastisk klimavennlig husdyr

Vekselvarm

Nøytral oppdrift

Høy utnyttelsesgrad

Produseres i et 3 
dimensjonalt rom

I merdbasert oppdrett 
sørger naturkreftene for 
vannutskiftningen



Sjømatnæringen  er god 
– men ønsker å bli bedre



Prioritering av tiltak bør gjøres ut fra hva som gir mest mulig 
effekt av investerte ressurser til å redusere klimautslipp



Havbruk og 
klimaeffekten (CO2)

 Livsløpsanalyse (LCA) – havbruk frem til og med 

filetering

 Største andel av CO2-bidraget fra fiskefôrproduksjon

 Nye fôrråvarer med fokus på havet

 Energikilde – tørking av fôrråvarer

 Dernest følger energikilde brukt til slakting og foredling

 Behov for energieffektivisering og overgang til andre 

energibærere
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Climate change

Production: Feed (Feed pilot)

Production: Feed transport

Production: Juvenile production

Production: Grow ouit (fish
farm)

Production: Wellboat transport

Preperation: Gutting

Preperation: Ensilageproduction

Preperation: Chilled storing

Distibution: Packaging,
transport and consumer

Distibution: Transport

Distibution: Refrigeration in
transport



Kilde: Reisevaner med fly 2017, TØI

Eksport fersk laks 2018

Kilde: Sjømatrådet, SSB

Mye flytransport av folk og laks

Verdensdel Produktvekt tonn

AFRIKA 4 820

ASIA 135 944

EUROPA 789 653

NORD-AMERIKA 39 697

OCEANIA 75

SØR-AMERIKA 44

Total 970 233



Klimautslipp som følge av flytransport

Kilde: Carbon fotprint and energy use of Norwegian seafood products, Sintef, 2009



Fersk flybåren norsk laks
Lokalt produsert storfekjøtt

Hva betyr matvalget for en japaner?

CO2 bidrag: 13,7 kg / kg vare CO2 bidrag: 30 kg / kg vare

(basert på tall svensk produksjon)

Kilde: Carbon fotprint and energy use of Norwegian seafood products, Sintef, 2009



Klimautslipp som følge av biltransport

Kilde: Carbon fotprint and energy use of Norwegian seafood products, Sintef, 2009



Arbeides med flere ulike alternative transportmåter

Kilde: Adresseavisen Kilde: Ofotbanealliansen



Produsentens/eksportørens dilemma

Markedsmuligheter

Konkurrenter / konkurrerende land

Markedspreferanse

Alternative logistikk løsninger

Alternative produkter

Lønnsomhet

Samfunnsansvar / omdømme



Viktig tiltak i arbeidet med klima

 Regjeringen har nedsatt utvalg for å avklare tiltak for å 
redusere CO2 fra den norske fiskeflåten

 Regjeringen bør iverksette program for satsing på 
fôringredienser fra havet
 Nye havnæringer basert på dyrking av tang, tare, alger

 Nye havnæringer basert på høsting av «nye» arter på lavere trofiske nivå 
(krill, rauåte, lysprikksild med mer)

 Nye landbruksbaserte næringer (produksjon av insekter)

 Bruk av alt avskjær og ilandføring av alt fiskeråstoff

 Økt bearbeiding i Norge for å redusere transport

 Elektrifisering av havbruk – Fullelektrisk fiskeoppdrett

 Strategi for å gjøre båt og bane mer attraktivt for transport 
av sjømat



Norsk havbruk skal stå for verdens mest 

miljøvennlige produksjon av sunn mat. Vi 

skal levere sjømat, produksjonskompetanse 

og teknologi i verdensklasse. Gjennom 

bærekraftig produksjon skal norsk 

sjømatnæring være Norges viktigste bidrag 

til å nå FNs bærekraftsmål.


