
Hvordan kan næringen bli mer klimarobust og hva er 
potensialet for ytterligere reduksjon av klimagassutslipp fra 
sjømatnæringen? Teknologibedrifter. Miljøregnskap (PEF) i 

EU markedet.

Aina Valland, 
direktør for næringsutvikling og samfunnskontakt
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Befolkningsutvikling



Korn: 85,1 %

Kjøtt:
13,1 %

Sjømat:
1,8 %

Matproduksjon i verden



Sjømat: 88 %

Kjøtt:
12 %

Matproduksjon i Norge



Annet

Laks og ørret

Sild og makrell

Torskefisk

14 mill.

9 mill.

8 mill.
5 mill.

36 millioner
fiskemåltider 
hver dag
fordeles
slik:



Stort potensiale for mer 
klimavennlig mat



Ambisjon om 550 milliarder i 2050
- hva skal til
• God forvaltning av havressursene
• Lønnsom fiskeindustri – realisering av bioøkonomien
• Markedsadgang
• 4% årlig vekst i lakse- og ørretproduksjonen
• Arealtilgang
• Vedvarende lave nivåer av lakselus



SOSIAL

MILJØ ØKONOMI







Hvordan kan næringen bli mer 
klimarobust?
• Rammebetingelser!
• Overordnet:

• Gjøre seg i stand til å kvantifisere egne 
miljøfotavtrykk basert på LCA

• Overholde relevant miljøregelverk 
• Redusere miljøbelastningen av egen drift ved 

miljøbevissthet ved investeringene i utstyr og 
kjøp

• Sette interne miljømål og arbeide for 
kontinuerlige forbedringer 



Gjøre seg i stand til å kvantifisere egne 
miljøfotavtrykk basert på LCA   1

• En rekke standarder, men krever ekspertise for 
gjennomføring

• Et grønnere Europa: EU-Kommisjonens pilotprosjekt for å 
beregne fotavtrykk på produktnivå. Environmental
Footprint Method (PEF), en spesifikasjon av Life Cycle
Assessment (LCA) metoden

• Hensikten: standardisere metoder for ulike grupper, også 
gjennomførbart for SMB og kunne sammenlikne produkter 
innen samme varekategori f.eks. sjømat

• Sjømat Norge tok initiativ til å etablere en pilot for marin fisk 
(vill og oppdrett), 



Gjøre seg i stand til å kvantifisere egne 
miljøfotavtrykk basert på LCA   2

• Pilot finansiert av FHF og resultatene vil være med i 
grunnlaget for politikk og regelverk Kommisjonen skal 
utvikle de kommende 3-4 år

• Selv om metoder og regelverk er under stadig utvikling, vil 
LCA basert målinger /beregninger kunne etableres som 
grunnlag for å forbedre ikke bare klimaregnskapet, men 
også fotavtrykkene innenfor de andre sentrale 
miljøområdene.

• Uansett vil miljøregnskap være en viktig forutsetning for å 
sette konkrete mål og klargjøre om man lykkes med 
forbedringene.



Hvordan bli mer klimarobust

• Det enkle svaret: Gjøre seg mindre avhengig 
av prosesser som bidrar til klimagassutslipp. 

• Viktige stikkord er transport, kjøleprosesser, 
bruk av vegetabilske råvarer som alle krever 
landareal, fôr og bruk av emballasje 









Bruk av marine ressurser



Bioøkonomi i praksis - bærekraftig kretsløp         



Fremdriften er på naturgass 
(LNG) noe som gjør den svært 
miljøvennlig. Dette reduserer 
utslipp av NOx (Nitrogenoksider) 
med over 90%.

Prosjektet er støttet av NOx 
fondet.









Norges Sjømatråd 2016



En fabrikk ønsker å selge
fiskekaker i det svenske
markedet

- Møter 25 % toll!



0%
Tollsatsen fra 
Sverige til Norge er

Flytt fabrikken til 
Sverige!

LØSNING?





Stolt fortid som fiskerinasjon –
lys fremtid som sjømatnasjon
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