
Husmenn i eget matfat?  

En oversikt over utviklingen i nordnorsk 
fiskerinæring de siste tiår –

og noen tanker om veien videre 

Bent Dreyer 



Mange typer kapital

• God og dårlig 

• Lokal, regional, nasjonal og global 

• Egen og fremmed 

• Mer eller mindre likvid

• Utålmodig og tålmodig 

• Kvit, grå og svart



Hvorfor lokalt eierskap?

• Lokal styring og kontroll

• Lokal kunnskap gir bedre lønnsomhet

• Lokale ringvirkninger

– Skatt

– Lokal sysselsetting

– Kjøp av tjenester 

– Infrastruktur – skoler og veier



Lav bestand
Høy fangstkapasitet
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Lav fangstkapasitet
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og
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Allmenningens 
tragedie

Biologi og bærekraft



Kilde: EFF og FHF
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Henningsvær ca. 1950

Foto: Sverre A. Børretzen



Henningsvær ca. 1975
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Eierskap og lønnsomhet - torskesektoren



Eierskap og lønnsomhet - torskesektoren
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Hvorfor reduseres lokalt eierskap?

• Dårlig lønnsomhet

• Mangel på kapital

• Generasjonsskifte

• Oppkjøp

• Globalisering

• Krevende teknologiske skift
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Lokale fortrinn i et krevende globalt marked

• Norsk marin sektor har lokale fortrinn i form av reint 
hav, verdifulle bestander og produktive 
oppdrettslokaliteter 

• God kompetanse til å forvalte, høste og dyrke disse 
ressursene 

• Store lokale ressurser med høy næringsverdi til et 
globalt og voksende matvaremarked

• Produserer store volum næringsrik sjømat effektivt med 
lave klimagassutslipp, uten subsidier, med lite sukker og 
uten åreforkalkende fett



Miljøutfordringen

• En voksen torsk svømmer omlag 1000 
nautiske mil hvert år for å gyte

• Gjennom et anlegg med 3000 tonn laks 
strømmer det 3 millioner liter sjøvann pr 
minutt

• Hvordan forvalte kjerneressursene 
bærekraftig – reint hav, produktive ville 
bestander og oppdrettslokaliteter?
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Bærekraft
(max. volum)

Miljøbelastning
(min. energiforbruk)

Effektivitet
(min. kostnader)

Verdiskaping
(max. verdi/kostnad)

Mål

Sysselsetting
(max. timer)

Fordeling 
(status quo)

Målutfordringen

Lønnsomhet 
(max overskudd)



Og den største utfordringen er …..



Takk for oppmerksomheten!


