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Nærings- og fiskeridepartementet 
 

Innspill til arbeidet med regjeringens havstrategi 
Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en ny havstrategi. Strategien skal sikre at Norge er i 
førersetet i den globale utviklingen for å skape nye og trygge arbeidsplasser med utgangspunkt i 
ressursene i havet. Regjeringen har invitert relevante aktører om å gi synspunkter til 
problemstillinger som bør drøftes i arbeidet med havstrategien.  
 
Fiskebåt er enig i ambisjonene om å satse på havet. Havet er fellesnevneren for mange av de 
viktigste næringene i Norge, og Norge er i verdenstoppen på mange områder innen fiskeri og 
havbruk, skipsfart og maritim næring, samt petroleum og energi. Havnæringenes bidrag til norsk 
økonomi er betydelig, men det er fortsatt et stort potensial for fremtidig økt verdiskaping.  
 
Regjeringen mener at det ligger et betydelig potensial i økt samhandling mellom de havbaserte 
næringene, og dette er bakgrunnen for at regjeringen har satt i gang arbeidet med en havstrategi. 
Med havstrategien ønsker regjeringen å ivareta helheten i regjeringens satsing på havnæringene, 
løfte frem mulighetene som finnes for næringsaktivitet i havet, og kartlegge hvordan 
myndighetene kan legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskaping. Fiskebåt er positiv til 
dette. Det er samtidig viktig å være oppmerksomme på at havrommet, som det populært kalles, 
også kan inneholde konfliktlinjer mellom ulike næringer som må gis oppmerksomhet i en 
havstrategi. 
 
Fiskebåt vil kommentere en del momenter som det etter vår mening er viktig å belyse i arbeidet 
med en havstrategi, og vil i første rekke konsentrere oss om utfordringer som berører 
villfisknæringen. Mer konkret vil vi kommentere følgene elementer: 
 

- Viktig med lønnsomme fiskeriselskap  
- Avklare norsk jurisdiksjon i nordområdene  
- Tilstedeværelse i nord 
- Økt satsing på ressursforskning 
- Ambisjoner for ressursforvaltningen 
- Kartlegging av havbunnen 
- Havdeling  
- Reduksjon av skadelige utslipp 

 
Viktig med lønnsomme fiskeriselskap 
 
Å utvikle nye fiskerier, og videreutvikle eksisterende fiskerier, krever kompetanse, økonomisk 
styrke og utholdenhet. Dette er godt illustrert de siste årene i utviklingen av det norske fisket etter 
krill i Antarktis. Det er samtidig ikke nok å lykkes i gjennomføringen av fisket – det må også 
bygges markeder. Fiskebåt mener at den viktigste forutsetningen for å lykkes med å øke 
verdiskapingen i villfisknæringen, og for å utvikle nye fiskerier og markeder, er lønnsomme 
fiskeriselskap som har vilje og evne til å satse. Fiskebåt mener derfor at det er viktig å etablere 
gode og forutsigbare rammebetingelser for næringen, som gir grunnlag for sunn økonomisk 
utvikling. Dette gjelder ikke minst gjennom fiskeripolitikken og avgifts- og skattepolitikken. 
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Fiskebåt mener generelt at næringspolitikken må legge til rette for et lønnsomt og bærekraftig 
næringsliv, og sikre størst mulig likebehandling mellom de enkelte næringene. 
 
Avklare norsk jurisdiksjon i nordområdene 
 
Norge har råderetten over store havområder i nord, men det er en betydelig utfordring for 
næringsutviklingen i disse områdene at svært få land anerkjenner den norske suvereniteten i 
fiskevernsonen og på kontinentalsokkelen rundt Svalbard. Fiskebåt mener at det utfordrende å ha 
en klar havstrategi i nordområdene med mindre jurisdiksjonen over aktuelle ressurser blir klarlagt. 
Dette gjelder både i forhold til ressursene som befinner seg i havsøylen, og i forhold til sedentære 
arter på og nedi havbunnen. Fiskebåt mener at jurisdiksjonsutfordringene i fiskevernsonen rundt 
Svalbard må gis stor oppmerksomhet i arbeidet med en ny havstrategi. 
 
Fiskebåt viser samtidig til at det synes å være uklart hvem som har jurisdiksjonen over 
bunnhabitat i internasjonalt farvann. I dag blir dette forvaltet (regulert) av regionale 
organisasjoner som NEAFC. Etter at Norge og Russland avklarte at sedentære arter i Smutthullet, 
som snøkrabbe, tilhører nasjonene som har sokkeljurisdiksjonen i området, følger det naturlig at 
sokkelstatene også burde ha forvalteransvaret for bunnhabitat i slike områder. Dette reiser i så fall 
en del interessante spørsmål, herunder om sokkelstatene kan regulere all aktivitet som berører 
havbunnen i internasjonalt farvann. Norge bør ta initiativ for å avklare dette. 
 
Tilstedeværelse i nord 
 
Stoltenberg II - regjeringen slo fast i Soria Moria-erklæringen i 2005 at den så på nordområdene 
som Norges viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen fulgte opp med å legge frem sin 
nordområdestrategi i desember 2006, og arbeidet ble fulgt opp gjennom fremleggelsen av 
meldingen ”Nye byggesteiner i nord” den 12. mars 2009. Undertegningen av erklæringen som slo 
fast at Norge og Russland hadde blitt enige om delelinjen den 27. april 2010 markerte en ny 
milepæl i Regjeringens nordområdesatsing. På mange områder er det likhetstrekk mellom 
nordområdestrategien og dagens ambisjoner om å utarbeide en havstrategi. 
 
Fiskebåt mente den gang at fiskerinæringen fikk en altfor for beskjeden plass i 
nordområdestrategien, og legger til grunn at dette unngås i arbeidet med en ny havstrategi. 
Fiskerinæringen, inklusive fangstnæringene, har historisk vært den viktigste næringsaktøren i 
havområdene. Disse næringene har vært avgjørende for Norges dominerende posisjon, spesielt i 
nordområdene, og fiskeri- og fangstaktiviteten har historisk gitt Norge legitimitet i disse 
områdene. Fiskerinæringen vil også i fremtiden være en viktig aktør, og har et ”evighetens” 
perspektiv over seg. I dette perspektivet er det viktig at vi ikke stiller oss slik at 
fiskerivirksomheten blir nedprioritert til fordel for annen aktivitet og interesser.  
 
Lengst nord i Barentshavet, rundt Svalbard, er det rekefisket som har vært dominerende på norsk 
side de siste 10-årene. På grunn av svak lønnsomhet i dette fisket, og stadig strengere miljø- og 
fiskerireguleringer, har fisket etter reker blitt kraftig redusert de siste årene. Mens Norge for 20 år 
siden hadde 20 rene reketrålere og et 50 talls kombinerte torske- og reketrålere i drift, er antallet 
redusert til en ren reketråler og ca 20 kombinerte torske-/reketrålere i dag. Selv om den kraftige 
reduksjonen delvis er et resultat av en bevisst og ønsket kapasitetstilpasning, har sviktende 
lønnsomhet vært den viktigste årsaken til reduksjonen i antall rene reketrålere.  
 
Fiskebåt har vært opptatt av å bedre rammebetingelsene for rekefisket de siste årene. Dette er 
viktig for å øke lønnsomheten i rekenæringen, men også for å sikre norsk fiskeriaktivitet og 
tilstedeværelse i nordområdene. Det må dessverre konstateres at  fiskerimyndighetene ikke i 
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tilstrekkelig grad har tatt hensyn til disse innspillene, men i stedet har forsøkt andre virkemidler 
som nytildeling av reketråltillatelser. Dette har vært en feilslått politikk overfor rekenæringen. 
 
Økt satsing på ressursforskning 
 
Økt forskning og kunnskap er en nødvendig forutsetning for å lykkes med å skape bærekraftig 
vekst i havnæringene. Fiskebåt har vært opptatt av å styrke ressursforskingen, og spesielt den 
tradisjonelle bestandsovervåkingen og ressursrådgivningen. Bestandsovervåkingen av enkelte 
viktige bestander har vært på et faretruende lavt nivå, og dette har økt risikoen for at bestander blir 
forvaltet feil. Fiskebåt har derfor oppfordret Regjeringen til å legge en langsiktig strategi for 
ressursforskningen.  
 
Fiskebåt er positiv til at det gjennom et spleiselag mellom Staten og fiskerinæringen har lyktes å 
styrke ressursforskningen de siste par årene. Fiskebåt er også positiv til at næringen gjennom 
Faglig utvalg for ressursforskning (FUR) har fått mulighet til påvirke bruken av ressursene.  
 
En samlet Næringskomite ber i innstillingen til Sjømatindustrimeldingen (Innst. 215 S (2015- 
2016)) regjeringen utarbeide en opptrappingsplan for norsk bestands- og ressursforskning med 
mål om å utvikle og innføre en modell for flerbestandsforvaltning av fiskeriene. Dette er positivt. 
Fiskebåt mener at regjeringen i arbeidet med havstrategien bør utarbeide en langsiktig strategi for 
økt satsing på ressursforskningen. Økt satsing på ressursforskning vil være en god investering for 
Norge, og vil være viktig for å sikre at utviklingen av ny næringsaktivitet med utgangspunkt i 
ressursene i havet kan skje på en bærekraftig måte. 
 
Ambisjoner for ressursforvaltningen 
 
Nær 3 milliarder mennesker får en betydelig andel av maten sin fra havet. I mange fattige land 
utgjør fisk den viktigste kilden til animalsk protein. Fisk er i tillegg ernæringsmessig sunt, og fisk 
er klimavennlig mat i forhold til konkurrerende produkter. Dette forplikter verdens fiskerinasjoner 
til en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.  
 
Norge kontrollerer noen av verdens mest produktive havområder, og er en viktig aktør i 
fiskeriene. Kan det tenkes at Norge får et moralsk ansvar til å utnytte våre havområder på en bedre 
måte enn i dag til å produsere verdifull og proteinrik mat? I politiske diskusjoner i Norge om 
verdens matvareutfordringer har det stort sett vært fokusert på handelspolitikk og 
landbruksbistand. På det eneste området der Norge har forutsetninger for å være en viktig 
bidragsyter til verdens matforsyning, fiskerinæringen, har disse utfordringene ikke vært nevnt 
med et eneste ord. Når det kommer til fiskeripolitikken har alle fromme løfter om sult- og 
fattigdomsbekjempelse vært glemt. Her har politiske fraser som ”lys i husan”, ferskfisksatsing, 
pliktsystem og detaljstyring dominert debatten. Fiskebåt vil utfordre regjeringen til å løfte blikket 
når det gjelder ambisjoner for ressursforvaltningen i arbeidet med havstrategien. 
 
Målsettingen til norsk fiskeriforvaltning er å sikre et høyt vedvarende utbytte fra alle bestander, 
men på grunn av sterkt samspill mellom bestandene er dette umulig. Når det kommer til 
prioriteringer er det imidlertid predatorbestander (fisk som spiser annen fisk) som prioriteres, og i 
første rekke torsk. Torsken har historisk vært viktig for mange kystsamfunn i Nord-Norge, og 
dette har på mange måter styrt fiskeripolitikken. Derfor oppstår det jevnlig diskusjoner om ikke 
lodda heller bør spares som mat til torsken, selv om det både er lønnsomt og fornuftig å fiske 
lodde.   
 
Mange glemmer at det finnes en kostnadsside ved å bygge opp store predatorbestander, i form av 
redusert uttak av arter som predatorene spiser. Norske fiskeripolitikere har aldri vært villig til å ta 
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en prinsipiell debatt om hva som bør være målsettingen med norsk ressursforvaltning. Skal vi 
fortsatt ha en torskefiksert forvaltning, eller skal andre hensyn som økt proteinproduksjon til en 
sultende verden prioriteres? Naturen selv setter klare grenser for havets produksjonsevne, men 
ressursforvaltningen har mulighet til å påvirke resultatet i langt sterkere grad enn det vi gjør i dag.  
 
Torsk, hyse og sei er eksempler på bestander som befinner seg på et høyt trofisk nivå i 
økosystemet (høyt oppe i pyramiden). En tommelfingerregel sier at for hvert trinn vi beveger oss 
ned i trofisk nivå, kan vi høste det tidobbelte. Nå er dette likevel ikke en absolutt sannhet. En 
artikkel i forskningsmagasinet Science viser at selv en total utryddelse av bardehvaler, inkludert 
vågehvalen, ikke nødvendigvis vil øke tilgangen på kommersielle fiskearter. Dette fordi hvalene 
også spiser fisk som selv lever av fiskeartene som utnyttes i kommersielt fiske. Dersom vi skal si 
noe kvalitativt om hvor mye vi kan høste ved å endre beskatningsmønster, trenger vi langt bedre 
kunnskap om dietten til de enkelte artene. Den eneste bestanden det er tatt systematiske 
mageprøver fra er torsken i Barentshavet. Havforskningsinstituttet har beregnet at den 
nordøstarktiske torsken enkelte år spiser opp mot 10 mill. tonn annen fisk og krepsdyr, som er mer 
enn det tredobbelte av det norske fiskere totalt fisker i løpet av ett år.  
 
Spørsmålet om å beskatte såkalte mesopelagiske arter, som raudåte, hører også med i en diskusjon 
om ressursforvaltningen. Mesopelagiske arter representerer enorme proteinressurser, men det er 
foreløpig usikkert om disse kan høstes bærekraftig og lønnsomt. En lønnsom utnyttelse av 
ressurser på lavere trofiske nivåer kan på sikt gi villfisknæringen nye ekspansjonsmuligheter. 
Dette kan imidlertid også være svært konfliktfylte spørsmål, og vi ser allerede et sterkt 
engasjement i forhold til Fiskeridirektoratets forslag om å åpne opp for økt beskatning av raudåte. 
Dette gjelder både i forhold til hvem som skal få adgang til å høste disse ressursene, og hvordan 
dette påvirker andre arter i økosystemet. Dette er spørsmål som bør belyses i arbeidet med en 
havstrategi. 
 
Kartlegging av havbunnen 
 
Det var en betydelig skepsis i fiskerimiljøet da Stortinget vedtok å iverksette en omfattende 
kartlegging av havbunnen gjennom Mareano-prosjektet med oppstart i 2006. Det var frykt for at 
prosjektet i første omgang ville fokusere på hvilke skader utøvelsen av fisket hadde påført 
havbunnen og bunnhabitatene, og at store områder kunne bli stengt for fiske. I ettertid kan vi 
konstatere at frykten var ubegrunnet. Rett nok er en del sårbare områder stengt helt eller delvis for 
fiske som berører havbunnen, men ikke av et slikt omfang at det skaper store utfordringer for 
utøvelsen av fisket. Samtidig blir økt kunnskap om havbunnen i stadig større grad en forutsetning 
for å kunne utøve fisket på bærekraftig måte, og nødvendig for å etterkomme markedets krav. 
Dette har ikke minst arbeidet med den såkalte Arktis-avtalen illustrert. 
 
Fiskebåt mener at kartlegging av havbunnen er en viktig forutsetning for å sikre en bærekraftig 
næringsutvikling i havområdene, og vil oppfordre regjeringen til å øke denne satsingen. For 
fiskerinæringen er det ikke minst viktig å kartlegge det som blir definert som nye fiskeområder, 
for å kunne legge til rette for fremtidig aktivitet i disse områdene. Mareano-prosjektet er samtidig 
viktig for å få økt kunnskap om ressursene som befinner seg på havbunnen, med tanke på ny 
næringsaktivitet. Kunnskapen er også viktig for å legge til rette for treffsikre vernetiltak.  
 
Havdeling  
 
Fiskebåt har tradisjonelt vært positivt innstilt til annen næringsaktivitet med utgangspunkt i havet. 
Det har vært en kjensgjerning at fiskerinæringen ikke alene kan ta på seg ansvaret for bosetting og 
aktivitet langs vår langstrakte kyst. Det er samtidig viktig å arbeide for god sameksistens mellom 
de ulike næringsvirksomhetene.  
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Det eksisterer i dag en del konflikter gjennom ulike næringers bruk av havet, og dette er særlig 
knyttet til arealbruken i kystsonen, og til seismikkskyting. I arbeidet men en havstrategi er det 
viktig å arbeide for å redusere konfliktene mellom ”nye” næringer i forhold til den tradisjonelle 
fiskerivirksomheten. Dette gjelder både i forhold til verneinteresser, i forhold til 
petroleumsvirksomheten, i forholdet til havvind og i forhold til havbruk. Det kan også tenkes at 
utvikling av nye næringer som gruvedrift til havs kan utløse nye konflikter. Også utnytting av nye 
marine ressurser kan skape konflikter med etablerte fiskerier.  
 
Fiskebåt vil spesielt nevne at i forholdet til petroleumsvirksomheten til sjøs er vern av de viktigste 
gyteområdene en viktig sak, og i første rekke gjelder dette havområdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja, samt Mørefeltene. Her er fiskerinæringen kompromissløs, og Fiskebåt vil 
oppfordre regjeringen til å gi disse sentrale gyteområdene varig vern i arbeidet med havstrategien. 
 
Reduksjon av skadelige utslipp 
 
Fiskebåt er opptatt av å iverksette tiltak som kan redusere miljøskadelige utslipp fra fiskeflåten, 
både til sjø og luft. Dette handler både om valg av energibærere, renseteknologi, 
kapasitetstilpasning og reguleringer av fisket. Det handler også om å legge til rette for at flåten 
selv kan gjennomføre frivillige tiltak etter mønster av NOx-fondet. Gode rutiner for 
søppelhåndtering om bord i fartøyene er også viktig. Her er prosjektet ”Fishing for litter” et godt 
eksempel på fornuftige tiltak. 
 
Fiskebåt arbeider for at den norske fiskeflåten skal være verdens mest miljøvennlige fiskeflåte, og 
har satt i gang flere prosesser for å lykkes med denne ambisiøse målsettingen. I første omgang 
handler dette om å få kunnskap om hvordan utviklingen har vært med hensyn til utslipp av ulike 
skadelige miljøgasser fra fiskeflåten de siste årene, og hva som er mulighetsrommet for å gjøre 
ytterligere tiltak. Fiskebåt håper blant annet å kunne dokumentere at utslippene av klimagasser fra 
fiskeflåten er sterkt redusert de siste årene. Det skyldes en kombinasjon av kapasitetstilpasning i 
fiskeflåten, god ressursforvaltning, mer energieffektive fiskerireguleringer, og 
energieffektiviserende tiltak i fiskeflåten, ikke minst i tilknytning til fornying. En rekke tiltak som 
er støttet fra NOx-fondet har også bidratt til å redusere bunkersforbruket i fiskeflåten. Det har 
samtidig pågått en storstilt omlegging i fiskeflåten fra bruk av klimaskadelige kjølemedier til bruk 
av klimavennlige kjøleløsninger.  
 
Fiskebåt arbeider kontinuerlig med tiltak som ytterligere kan bidra til å redusere utslippene av 
skadelige miljøgasser fra fiskeflåten, og uten at næringen pålegges tyngende avgifter som svekker 
omstillingsevnen. Økte avgifter overfor fiskeflåten vil føre til bortfall av fiskerier, økte landinger i 
utlandet, og til at miljøvennlig og sunt protein fra havet må erstattes av andre proteinkilder med 
større klimaavtrykk. 
 
Fiskebåt mener at det i arbeidet med havstrategien er nødvendig å diskutere miljøutfordringene 
ved næringsvirksomhet til havs, og hvordan disse best kan løses innenfor de enkelte sektorene. 
Det er også nødvendig å vurdere tiltak for å sikre et fortsatt rent hav. Dette kan like gjerne være 
tiltak til lands som til vanns. 
 
Vennlig hilsen 
FISKEBÅT 
 
Audun Maråk        Jan Ivar Maråk 
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Kopi: Havforskningsinstituttet 
          Fiskeridirektoratet 
          Norges Fiskarlag 
          Norsk Sjømannsforbund 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 


