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Rammene er ikke alltid tilpasset 
vekstambisjonene
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Krav om at havbruksforvaltningen bør forbedres



I hovedsak er forvaltningen god, men det er 
rom for forbedringer:

- Struktur

- Samordning og koordinering

- Ressurstilgang og saksbehandlingskapasitet

Ett av suksesskriteriene til 
norsk akvakulturnæring, tror jeg, 

er faktisk en sterk forvaltning.

Det er viktig at vi har stabile 
rammer og at ikke det endres 

for hver ny regjeringDet er en kompleks og 
sammensatt forvaltning – det er en 

kompleksitet som reflekterer 
kompleksiteten i næringen.

Næring

Forvaltning
Funn fra Regelverksprosjektet



Næring: For mange myndigheter
Forvaltning: Målkonflikter og behov for grenseoppgang
Fragmentert kunnskapsgrunnlag?

Forvaltningen er blitt utrolig 
vanskelig. Det er åpenbart blitt 

mer komplisert.

… ikke lukket i ett system, det 
er flere systemer

Det er for mange forskjellige fagmyndigheter og det fører til at 
måten vi er regulert på er veldig byråkratisk og tungvint.

… ei så stor næring at du trenger 
at myndighetene er spesialister

Ingen enheter klarer å 
følge næringen godt nok

Utfordring 1: Fragmentert struktur



Samordning og koordinering vanskeliggjøres av: 
• Ulike politiske målsettinger for ulike 

sektormyndigheter

• Ulike mål nasjonalt, regionalt og lokalt

• Stadig flere interesser i kystsonen – skal også 
ivaretas av havbruksforvaltningen

Vanskelig å gjøre noe med når det er forskjellige 
regelverk, og hver sektor har sine ting å ivareta
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Utfordring 2: Samordning og koordinering



Utfordring 3: Ressurser og kapasitet

Saksbehandlingskapasitet for liten hos 
sektormyndigheter

• Spesielt Mattilsynet og fylkesmannen

• Rettsliggjøring – klagesaksbehandling ressurskrevende

• Utviklingen i næringen går raskt (eks. ny teknologi), 
utfordring for forvaltningen å henge med

Det er veldig sårbart. Det skal 
ingenting til før en søknad blir 

liggende lenge. Sakene blir mer komplekse, og 
så følger ikke ressursene med 

til å kunne håndtere dem

Vi har ikke nok ressurser. Næringa har 
utviklet seg veldig raskt, og det har ikke 

vært en utvikling av forvaltninga 
parallelt

Vi føler hele tiden at vi burde 
hatt mer folk.



Sand i maskineriet? 

• Målkonflikter  ‘maktkamp’?

• Informasjonstilgang

• Kunnskapsgrunnlag

• Små fagmiljø

• Kapasitetsmangel

Det er behov for en 
forvaltningsreform

Lite ressurser, mange etater, ulike mål og ulike syn på 
hvilken kompetanse som trengs, gjør at det er 
utfordrende å være ovenpå og holde rede på 

problemstillingene i næringa

Det viktigste er at ting skjer i ett system, 
som kan bygge større og sterkere 

kompetansemiljø. Det hadde vært en styrke for 
næringa også; ei tyngre faglig forvaltning som 
visste å stille de rette kravene og å gi den rette 

slakken



Prosjekt: Havbruksforvaltning mot 2030

Mål:

• Å utarbeide ulike scenarioer for 
forvaltningen av havbruksnæringen 
og arealer i sjø

• Å analysere hvilke konsekvenser ulike 
scenarioer har for utviklingen av 
havbruksnæringen 
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Bærekraftig utvikling
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Område-
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av 
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Samlet
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Prosjektets fokus
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Delprosjekt 3: Områdesamarbeid

- Vurdere ulike 
områdesamarbeid

- Kan dette brukes 
som tiltak for å 
optimalisere 
produksjonen? 

- Lage forslag 
hvordan organisere 
områdesamarbeid



Definisjon områdesamarbeid

Samarbeid mellom to eller flere næringsaktører i havbruk, 
underleverandører og forvaltning innenfor et definert geografisk område.
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Innledende kartlegging

Gjennomført innledende kartlegging for å identifisere lovpålagte og frivillig 
områdesamarbeid:
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Gjennomført 
Google-søk

Identifisert krav til 
områdesamarbeid 

i regelverket

Gjennomført 
spørre-

undersøkelse



Innledende kartlegging forts.

• Gjennomført spørreundersøkelse: næringsaktører, forvaltning og organisasjon

• Spørsmål i undersøkelsen:

• Funnene er systematisert og koblet til lover og forskrifter
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Foreløpige funn

• Beredskap 
• Brakkleggingssoner
• Sonesamarbeid
• Risiko og forebyggende arbeid i sjø
• Fiskehelse
• Villaks og rømming av oppdrettsfisk
• Drift av lokalitet (samdrift og samlokalisering) 
• Sykdom
• Lakselus
• Smolt
• Stamfisk
• Slakting
• Felles innkjøp
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Områdesamarbeidet handler om:



Videre arbeid

• Funnene danner grunnlaget for det videre arbeidet i 
delprosjektet

• Hva skal det jobbes videre med?
oValg av case: Bestemme hva som skal studeres mer i detalj
oDet som peker seg ut til å være særlig interessant å jobbe 

videre med er: 
• beredskap, 
• brakkleggingssoner 
• sonesamarbeid
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