
 

 

NOTAT 
Til:  Energikommisjonen 
Fra:  Sjømat Norge  

Dato:  25 mai 2022. 

Sak:  Innspill til Energikommisjonen 

 
Sjømat Norge viser til deltakelse på Energikommisjonens innspillsmøte 10. mai. 
Energikommisjonen har et viktig arbeid som skal bidra til at Norge fortsatt skal ha 
overskuddsproduksjon av kraft og at norsk næringsliv skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft 
til konkurransedyktige priser. 
 
Sjømatnæringen er en viktig del av det grønne skiftet. Vi kan øke høstingen og 
produksjonen av klimavennlig sjømat og skape enda flere grønne arbeidsplasser i 
Norge. En rekke investeringer er gjort de siste årene og skal gjøres i årene fremover. Med 
stabile og konkurransedyktige rammevilkår og riktig bruk av virkemiddelapparatet kan vi 
få til økt bearbeiding av sjømatressursene i Norge som igjen bidrar til sirkulærøkonomi, ha 
en bærekraftig vekst i havbruk, produsere stadig mer av fôringrediensene med lave 
miljøavtrykk i Norge og videreutvikle en sterk norsk leverandørnæring. For å fortsette den 
positive utviklingen må vi ha konkurransedyktige og stabile rammevilkår slik at 
investeringene gjøres i Norge og arbeidsplassene skapes her. En av rammene for å lykkes 
er tilgang til nok kraft ut til kystdistriktene til konkurransedyktige priser. 
 
Sjømat Norge ser det som positivt at regjeringen vil gjøre en gjennomgang av 
kraftsituasjonen. Ifølge Statnetts analyser kan det norske kraftoverskuddet være borte i 
2026. Det må være et mål å unngå en slik situasjon. Det er imidlertid slik at vi allerede i dag 
har et kraftunderskudd i en rekke kystsamfunn. 
 
Når det gjelder tilgang på kraft er det sentralt for en rekke sjømatselskaper at 
nettkapasiteten i distriktene bygges ut slik at overføring av kraft har tilstrekkelig kapasitet. 
Med økt aktivitet i sjømatnæringen, produksjon av større fisk på land samt flere planer om 
landbaserte anlegg, ønske om økt bearbeiding i Norge, bruk av restråstoff og produksjon av 
nye fôringredienser vil kraftbehovet øke betydelig også innen sjømatnæringen.  
 
Med økende elektrifisering av næringslivet og transporten må det antas at det også 
fremover vil være ubalanse i kraftmarkedet, og at også evnen til å bygge ut ny energi tar tid 
og møter motkraft. På kort sikt er det viktig at myndighetene fokuserer på tiltak som kan gi 
mer stabile og lavere strømpriser samt utbygging av nettet.  
 
På mellomlang sikt er det mulig med betydelig modernisering og opprustning av flere 
vannkraftanlegg, revitalisering av satsingen på energieffektivisering, tilrettelegging for økt 
produksjon av klimavennlig energi i Norge, samt fortgang i konsesjonsprosessene i NVE og 
planer for utbygging av nettet.  
 
En av årsakene til at kraftverkene i hovedsak er i offentlig eie er knyttet til at de skal sikre 
fremføring av strøm til offentlig virksomhet, næringsliv og husholdninger. De har altså en 

 



 

 

infrastrukturoppgave utover det rent markedsmessige, som også må hensyntas i 
kraftpolitikken jf. konkurranseevnen til norsk næringsliv. 
 
Sjømat Norge ønsker bl.a. å poengtere følgende:  

• Pga det grønne skiftet er så godt som all ledig strømkapasitet i kystdistriktene 
disponert (elferger, og andre elkjøretøy mm) 

• Dette hindrer både videre aktiv deltakelse i det grønne skiftet for andre aktører, og 
også nye næringsetableringer. 

• For sjømatnæringen har vi konkrete eksempler på at manglende strømkapasitet 
hindrer utbygging av settefiskanlegg, storsmoltanlegg, landbasert anlegg, 
elektrifisering av lokaliteter for tradisjonelt havbruk, elektrifisering av lokaliteter med 
lukkede havbruksanlegg, elektrifisering av servicebåter.  

• For å kunne utvide kapasiteten krever nettselskapene betydelige anleggsbidrag, så 
vidt betydelige at bedriftene må skrinlegge planer både om elektrifisering og 
nyetableringer. Kommunene har heller ikke økonomi til å kunne sørge for 
finansiering. Det må gjøres betydelige endringer i denne ordningen. 

• Sjømat Norge får også tilbakemelding om at det er noen utfordringer mht regelverk 
som påvirker nettselskapenes mulighet til å foreta den nødvendige utbyggingen. Hvis 
det er tilfelle må det ryddes opp i dette. Utbygging av nettkapasitet i kystdistriktene 
må prioriteres. 

• Det må vurderes reduksjon eller fjerning av el-avgiften samt at miljøavgifter må 
harmonisering internasjonalt 

• Økte bevilgninger til Enova til energieffektiviserende tiltak  

• Norske myndigheter må intensivere arbeidet med å produsere mer klimavennlig 
energi i Norge. Investeringer og utbygginger må vurderes i et helhetlig 
bærekraftsperspektiv. Totalbehovet for kraft til konkurransedyktige priser til norsk 
næringsliv, inkludert sjømatnæringen, må vektlegges i mye større grad. 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen og dekker hele verdikjeden, fra 
fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av over 800 bedrifter med over 18 000 
ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service. Blant 
medlemsbedriftene er både små, lokaleide familiebedrifter og store multinasjonale selskap i 
sjømatnæringen. 

 

For mer informasjon kontakt 
Geir Ove Ystmark, administrerende direktør, tlf. 48 12 71 55, geir.ove.ystmark@sjomatnorge.no 
Aina Valland, direktør samfunnskontakt, tlf. 97 14 57 77, aina.valland@sjomatnorge.no 
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