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Til Statsrådene Trond Giske og Lisbeth Berg-Hansen 

 

Behov for offentlig tiltak for torskeoppdrettsnæringen 

 

Vestlandsprogrammet for nye marine arter, som er et program under Vestlandsrådet, har fått 

utarbeidet en statusrapport for torskeoppdrettsnæringen på Vestlandet med oversikt også over 

status i resten av landet. 

 

Rapporten oppsummerer utfordringene for næringen slik 

 

Status 

 

Næringen har gjennomgått en dramatisk sanering de siste 2 årene som følge av økonomiske 

vanskeligheter. For de fleste har driften lenge vært svak som følge av lav vekstrate, 

kjønnsmodning og sykdom på fisken. Situasjonen ble akutt da prisen på villfanget torsk falt 

fra 25 til under 15 kr pr. kilo sløyd/hodekappet fisk høsten 2008. Oppdrettstorsken fulgte med. 

Markedet har enda ikke tatt seg opp. 

 

 Det er igjen 6-7 aktive selskap som driver oppdrett av matfisk i Norge. Flere vil kun 

ha begrenset aktivitet når årets utslakting er over. Mer enn 15 selskaper er ute av 

aktivitet etter 2007. 

 

 Det er 2 aktive og uavhengige selskaper som driver avlsarbeid og produksjon av rogn 

Det er videre 4-5 produsenter av yngel/settefisk, noen eid av matfiskprodusenter. Ca 

10 selskaper er ute av drift i denne sektoren etter 2007   

 

 I 2010 kan det bli slaktet ut 12 – 15 000 tonn i sløyd/hodekappet vekt. Volumet er 

preget av likviditetsslakting, sanering av fisk med svakt vekstpotensial og avvikling av 

drift. For 2011 og -12 kan det ventes betydelig lavere volum. 

 

 Næringen har et finansieringsbehov i 2010 i størrelsen 3- 400 mill kr. Betydelige deler 

av dette er ikke avklart.   

 

Næringen står i dag i fare for å lide et totalt sammenbrudd dersom det ikke kan stables på 

beina en pakke av egenkapital, tilskudd og lånefinansiering for å finansiere en forsvarlig 

minimum av drift i påvente av bedre marked, drifts- og strukturendringer og bedre 

fiskekvalitet gjennom avl. 

 

 Det offentlig er sterkt involvert i næringen gjennom Innovasjon Norge og det er vanskelig å 

se at det er mulig å  etablere en slik finansieringspakke uten betydelig offentlig medvirkning. 

 

I tillegg til markedssvikten er det flere årsaker til at næringen har havnet i denne situasjonen 
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 Næringen har etter hvert erkjent at den store satsingen for noen år siden basert på 

villfisk som ikke var tilpasset oppdrett gjennom systematisk avl, gav for dårlig vekst 

og betydelige sykdomsproblemer 

 

 Investeringer og optimismen var langt på veg basert på suksessen til laks uten å ta på 

alvor at torskeyngelen var et langt mer komplisert individ å håndtere enn laks og at 

lakseprisen i næringens etableringsperiode lå langt over kostpris, mens torsken startet i 

motsatt posisjon 

 

Lyspunkter – næringen har en fremtid 

 

Det er flere lyspunkter som gjør at en fortsatt satsing på torskeoppdrett må sikres: 

 

På det biologiske området er det fremgang 

 

 Systematisk avl viser seg å gi svært gode resultater når det gjelder vekst. Prognoser fra 

de to rognprodusentene viser at de gjennom sin fjerde avlsgenerasjon (F4) vil kunne 

starte utslakting av markedsriktig fisk på 3.5 kilo høsten 2012 etter 12 mnd. i sjø. For 

F0(villfisk) var veksttiden 25 mnd for en fisk på 2.5 kilo – hvis den i det hele ble så 

stor. F1 som ble satt ut i 2004 ble 3 kilo etter ca 20 mnd  

 

 En produksjonstid på 12 mnd+ for matfisk av torsk vil kunne redusere kostpris med 7-

8 kr pr kilo og bringe kostnaden ned til et nivå som sammen med andre tiltak vil gi 

lønnsomhet. 

 

 Gjennom raskere vekst man vil kunne unngå kjønnsmodning som svekker veksten 

sterkt og flere sykdommer bl.a. den fryktede francisella som følge av kortere tid i sjø. 

 

 Kunnskapen om å mestre yngelproduksjon har økt gjennom systematisk bruk av 

erfaring. Et av yngelselskapene, som også driver avl og rognproduksjon, har etablert et 

utviklingsprosjekt for produksjon av levende for til yngelen som allerede tidlig i fasen 

har gitt meget gode resultater og har økt overlevelse og kvalitet på yngelen 

 

 Torsken vokser like godt på Vestlandet som i Trøndelag og Nordland. Selv om 

studiene er begrensede viser vekstsammenligninger basert på samme avlsmateriale 

mellom fjorder i Nordhordaland og Salten at veksten er minst like god i sør som i 

nord. Oppdretternes erfaringer trekker i samme retning. Dette viser at næringen har et 

stort område å velge i når det gjelder lokaliteter og tilpasning til andre hensyn og 

interesser. 

 

Markedet utvikles og ”kommer tilbake” 

 

 Det er et betydelig, men meget krevende marked for ferske torskeprodukter i Europa. 

Det norske markedet er også interessant i den fasen næringen nå er i. 

 

 I forståelse og i samarbeid med Innovasjon Norge tar de fleste av de gjenværende 

matfiskoppdrettere sikte på å etablere et felles selskap for å ta hand om slakting, 

produktutvikling, salg og markedsføring av oppdrettetorsk. Dette vil være et vesentlig 

tiltak for å etablere en koordinert og aktiv bearbeiding av markedet og å utvikle 

oppdrettetorskens fortrinn. 
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 Torskemarkedet generelt viser regelmessige sykliske svingninger som slår ut for alle 

produkttyper. Typisk for svingningene er kraftig prisfall og så en periode på 1-3 år før 

prisen er tilbake på tidligere nivå eller høyere. Det forventes også en slik utvikling i 

dagens situasjon, med begynnende prisoppgang i 2. halvår 2010. 

 

Videre avlsfremgang må sikres 

 

Det er to aktive avlsselskp innenfor oppdrett av torsk. De resultatene som fremvises gjennom 

avl viser at det er helt avgjørende for næringens videre utvikling at dette arbeidet blir 

videreført. Som en sammenligning skal det påpekes at avlsfremgang har vært grunnleggende 

for at lakseoppdrett har fått den posisjon næringen har i dag. 

 

Situasjonen i matfiskoppdrett av torsk innebærer at markedet ikke er stort nok til å sikre 

virksomheten for rogn/avlsselskpene. Det er også viktig at degge de to selskapene, 

Marinebreed AS og Havlandet Marine Yngel AS, kan fortsette sitt arbeid, bl.a. for å se hvilket 

genetisk materiale som kan ha best resultat fremover.Et av selskapene, Marinebreed AS har 

fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge for 2010. Det andre selskapet er i en søknadsprosess.  

 

Behov for tiltak for matfiskoppdrett 

 

Formålet med denne henvendelsen er primært å be de aktuelle statsrådene om å medvirke til 

at man gjennom tilgjengelige virkemidler og eventuelle nye kan bidra til å sikre at næringen 

kan overleve den kritiske perioden som de nærmeste 1- 2 år representerer. 

 

Det er viktig å forstå at torskeoppdrett fremdeles bærer et betydelig preg av utviklings- og til 

dels forskningsrelatert aktivitet. Den krisen næringen er i nå har også klart synliggjort 

svakhetene i tidligere satsing og hvilken veg den må gå videre. 

 

Med det nye felles salgs- og markedsføringsselskapet vil næringen ha et apparat som vil være 

viktig for å tilrettelegge selve matfiskproduksjonen og koordinere den mellom de aktuelle 

selskapene. 

 

Det er gjennom 30 år satset betydelige offentlige og private midler for å utvikle mulighetene 

for oppdrett av torsk. Det foreligger omfattende strategi, forsknings-  og utviklingsplaner for 

næringen utarbeidet av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge i samarbeid med 

næringen.Fiskeri- og kystdepartementet har sin strategiplan: ”Bærekraftig fremtidsrettet 

torskeoppdrett” fra 2009. 

 

Fra Vestlandsrådet ber vi om to former for tiltak: 

 

 Innovasjon Norge må få rammer og muligheter til å delta aktivt i videre finansiering 

av næringen gjennom kreditter og eventuelt tilskudd sammen med egenkapital fra 

eierne og med  en risikoprofil som situasjonen krever. 

 

 Det må sikres at avlsprogrammene blir videreført for å legge grunnlaget for videre 

utvikling av  torskeoppdrett. 

 

 

Vestlandsrådet 12.04.2010/Leiv Grønnevet -prosjektansvarlig 


