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Oppdrettsnæringen



Oppdrettsnæringen er inne i en svært 
spennende utvikling

Men der er utfordringer!



Lakselus

Fiskerømming



Utfordringer

• Sterkt ønske fra næringen å løse problemet med 
lakselus og fiskerømming. 

• Det jobbes intensivt med utvikling av nye 
teknologier, både på land og i sjø



Hvilken retning går næringen i?

1. Bruk av rensefisk (mye benyttet)
2. Lukka merdsystem (flere system under uttesting, 

men mange utfordringer)
3. Merdsystem til havs (tidlig fase)
4. Landbaserte anlegg – lengre produksjonstid på land



Landbaserte anlegg

• Produksjon av stor smolt
• Produksjon av matfisk på land

LANDBASERT FISKEOPPDRETT VIL VOKSE 
MYE DE NESTE ÅRENE !!



Produksjon på land krever:

– Konsesjon
– Kvalifisert arbeidskraft
– Tilgang på vann (sjøvann eller ferskvann)
– Tilgang på areal
– Utslippstillatelse

All produksjonsøkning på land utløser 
rensekrav – UANSETT!



Rensing av avløpsvannet

Er det alltid fornuftig?



Rensing av avløpsvannet

• Avløpsrensing krever store investeringer
• Slammet må hygeniseres (oppvarming til 70 gr. C) 

dersom det skal benyttes som gjødsel i landbruket
• Ved rensing må avløpsvannet noen ganger pumpes ut 

fra anlegget
• Store transportkostnader ifm. vekkjøring av slam
• Til dels store avstander til nærmeste miljøstasjon
• Har miljøstasjonene rundt om i landet kapasitet?
• Store kostnader ved levering av slam
• Negativ miljøpåvirkning ved transport av slam og 

ekstra strømforbruk + store kostnader for oppdretter



Rensekrav fra landbaserte anlegg



Rensekrav fra landbaserte anlegg

• Utdrag fra konklusjon: 
– «Det er lite trolig at dagens utslipp fra 

settefiskanlegget har noen betydning for de 
eutrofierende forholdende i indre deler av 
Trosnavågen»



Rensekrav landbaserte anlegg

• Miljøpåvirkning, men  ikke nødvendigvis negativ 
(artsrikdom).

• Utslipp kan ha en positiv effekt (gjødsling gir 
større biologisk produksjon)



Rensekrav fra landbaserte anlegg

• Det jobbes en del med samspill mellom 
aquakultur og landbruk. Her kan nevnes Vekst i 
Stordal hvor Aquaponics er aktuelt for salat- og 
bærproduksjon i samspill med landbasert 
fiskeoppdrett.



Rensekrav landbaserte anlegg



Forslag / innspill:

• Oppdretter bør kunne dokumentere at det ikke foreligger 
negativ miljøpåvirkning gjennom jevnlige 
resipientundersøkelser

• Dersom negativt påvirkning => rensekrav

• Se nærmere på krav om hygenisering av slammet (bør 
kunne benyttes som gjødsel i landbruket? 

• Tilrettelegge å utnytte avfallsstoff fra oppdrett til 
matproduksjon. Se på gjeldende regelverk !!!
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