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Norske fiskerier og næringas 
«samfunnskontrakt»

• Ca. 2,3 mill. tonn fisk og skalldyr bringes på land per år
• 10 000 fiskere       Ytterligere 27 000 årsverk i Norge 
• 1 kr i fiskeri       4,88 kr i samfunnet ellers
• Eksportverdi 2018: ca. 28 mrd.
• Fiskerne betaler i dag omsetningsavgift, produkt-

avgift, fiskeriforskningsavgift, markedsavgift, FoU-
avgift og NOx-avgift

• CO2 avgift, produsentansvarsordning og økt 
ressursrentebeskatning blir diskutert



Fiskarlagets syn på sameksistens:
Fiskerne er i utgangspunktet i positivt 
innstilt til annen næring og aktivitet

Så lenge det ikke ødelegger for 
sjømattryggheten, hav- og fjordmiljø 
og/eller for utøvelsen av fisket… 

Dette må kunne dokumenteres    
– på en objektiv og nøytral måte



Norsk fiskerinæring produserer MAT
- og er helt avhengig av en ren kyst, intakte gyte-

og oppvekstområder og god sjømattrygghet!

Foto: Mat & Helse



Utslipp av gruveavfall
Situasjonen 2013



Fiskernes erfaringer
• Har sett at sjødeponi kan gi betydelig skade, både på miljøet og for 

fiskerinæringa

• Gruveavfall og prosesskjemikalier har vist seg å spre seg langt unna fra 
utslippsstedene - til tross for omfattende tiltak for å redusere problemet

• Hver forekomst / utslipp påvirker miljøet på ulik måte. Erfaringer fra et sted 
kan ikke uten videre overføres til andre utslipp

• Det var (og er…) også prinsipielt viktig for norsk sjømatnæring å håndtere 
utslipp av gruveavfall på en kunnskapsbasert og god måte



Innspill for en bedre forvaltning:

Fiskarlaget har forsøkt å bidra gjennom:
- En rekke dialogmøter

- Grundige høringsuttalelser
- Medarrangør av to konferanser om 

sameksistens (initiert av Norsk Bergindustri)

- Innspill til forvaltning /departement om 
forskningstema og økte forskningsmidler

- Positiv til arbeid med utvikling av 
«akseptkriterier»



Forskning på gruveforurensning i sjø
Det var et tverrsektorielt ønske om bedre forskningsbasert 
kunnskap om miljøeffekter av sjødeponi

- 2014 - NYKOS
- 2017 - «Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem

Components in Norwegian Fjords (DeTail)»
- HI sin forskning for forvaltningen



Debatten har vært ganske polarisert…



«Vi skal ha kunnskapsbaserte prosesser i slike saker... Fordeler ved realisering av 
mineralprosjektet må veies opp mot ulempene med bruk av sjødeponi, særlig opp mot 
hensynet til sjømatnæringen, det marine miljø og andre relevante forhold».

Brev til Norges Fiskarlag 11. april 2014:

Statsråd Elisabeth Aspaker

Stortinget 19. november 2014:

«Hensynet til fiskeriene vil dessuten ivaretas 
gjennom det igangsatte arbeidet med 
beskrivelse av beste praksis for etablering av 
sjødeponi gjennom bruk av akseptkriterier»

Føringer fra departementet



Politikernes endelige beslutning…



• Det er gitt nye tillatelser til sjødeponi for gruveavfall

• Det er slått fast at hensynet til sjømattrygghet og viktige gyteområder fortsatt 
skal ha førsteprioritet

• Det er med andre ord forutsatt at gruveavfall og prosesskjemikalier ikke skal:
- spre seg ut over deponiområdet
- ha giftvirkning på det marine miljøet
- gå ut over sjømattryggheten
- ødelegge for villaksen eller for viktige gyteområder for kysttorsk

• Økonomiske analyser/anslag, som lå til grunn for tillatelsene har i stor grad vist 
seg å overvurder den samfunnsøkonomiske gevinsten

• Viktige problemstillingene er fortsatt uavklarte, og skjøvet fram i tid…

Status per mai 2019:



Forutsetninger for framtidig god sameksistens:

• God og tverrfaglig forskningsbasert kunnskap. Bl.a. 
vet en fortsatt for lite om/hvordan hensynet til 
fjordmiljø, sjømattrygghet, gyteområder og 
fiskerier kan overholdes i en driftsfase.

• En må nå oppnå tilstrekkelig tillit i prosessene   
- ikke minst må det bli et klarere skille mellom 
faglige råd og politiske avgjørelser.

• Dialogen mellom næringene stoppet opp i 2015.  
Hvordan kan/bør dette samarbeidet tas opp igjen?



Finansiering av FoU

Næringsrettet 
FoU

Forvaltningsrettet
forskning

FoU med særlig behov   
for koordinering og 

samfinansiering

Teknologi, kartlegging/drift av 
forekomstene, produktutvikling

Miljøeffekter av egen virksomhet, 
tiltak for bærekraftig drift m.m.

Grunnforskning, økosystem, 
toksikologi m.m.

Privat finansiering Offentlig finansiering
(NFR, tildelingsbrev, 
fiskeforskingsavgiften)

Delt ansvar
(Innovasjon Norge, FHF m.fl.)



Hva med 
havet…? 



Takk for oppmerksomheten
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