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Alarmen går



Sjømat Norge

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Vi 
er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra 
fjord til bord i norsk sjømatnæring.

Foreningen representerer ca. 800 medlemsbedrifter med omtrent 18 000 
ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi 
og service, sjømatrederi og fiskehelse.



Stamfiskutvalget
Mandat
Et godt avlssystem og tilstrekkelig tilgang til rogn er en 
forutsetning for norsk havbruksproduksjon. Samtidig er også rogn 
et potensielt eksportprodukt, og det bør derfor legges til rette for å 
sikre muligheten for eksport av rogn. Både for å sikre norsk 
havbruksnæring et godt avlsarbeid med god genetisk 
fremgang, en robust tilgang til rogn hele året, og for å 
videreutvikle rognproduksjon som eksportnæring er det et 
behov for å revidere dagens regulering av avlsarbeidet og 
rognproduksjonen. Dette innebærer at utvalget må vurdere 
dagens regulering og regelverk av stamfisktillatelser, og utarbeide 
forslag til endringer som ivaretar de nevne mål for avlssystemet og 
rognproduksjonen.

Utvalget sine anbefalinger skal være et faglig grunnlag til Sjømat 
Norge sitt arbeid med å sikre at reguleringen er entydig for 
forutsigbart for avl og rognproduksjon. Arbeidet kan også være et 
grunnlag for organisasjonens anbefalinger til Havbruksutvalget 
vedrørende. særtillatelser generelt og stamfisktillatelser spesielt. 
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Stamfisksystemet

Avl
• Avlsselskap - hovedformål om å utvikle, fremstille 

og levere genetisk materiale av befruktet rogn av 
atlantisk laks og regnbueørret.

Rognproduksjon
• Oppformerer /«Multiplier» / lisensprodusent - har 

lisens til å kunne produsere stamfisk på stammen 
til avlsselskapene.

Sikring
• Sikring - definert som å ha fiskegrupper med 

samme egenskaper i reserve på en annen 
geografisk lokalisering.

Kilde: BDO, EVALUERING AV STAMFISKTILLATELSER FOR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET (2019)



Produksjonsstatus

 Det er registrert 41 kommersielle akvakulturtillatelser til stamfisk for laks og regnbueørret fordelt på 
13 selskaper. Dette utgjør en samlet biomasse på til sammen 30 235 tonn MTB. 27 av tillatelsene er 
registrert på laks, 6 på laks/regnbueørret og 8 på regnbueørret. 

 Teoretisk maksimal kapasitet er 41 * 35 mill = 1 476 mill smolt (et misvisende tall)
 Behov for betydelig import av rogn i 2021 og 2022

 Antatt en import av neste 80 millioner rognkorn i 2022

Kilde: Fiskeridirektoratet



Rogn - en mulig fremtidig begrensning

Tilstrekkelig produksjon
 Leveringssikkerhet

Bilde: AquaGen



TILSTREKKELIG PRODUKSJON



Produksjon – nye behov

Formålet med stamfisktillatelse: «… bidra til produksjon av rogn og melke av 
sykdomsfri fiks med høy avlsverdi eller fra spesielle stammer»

Det leveres nå rogn hele året (off-season rogn) 
Rogn levert i perioden 01.06 – 15.11 må i dag produseres av fisk som har 

gått hele eller store deler av livssyklusen på land (lys- og temperaturstyring)
 Forutsetter lukka enheter / landanlegg

Krevende å få tillatelse til landanlegg, til tross for at det er ønske om at en 
større andel av rognproduksjon skal skje på land

Eksport representerer en vesentlig mulighet, hvis det blir lagt til rette for det



Vurdering
av dagens

system

Kilde: BDO, EVALUERING AV STAMFISKTILLATELSER FOR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET (2019)



Stamfisktillatelse – en særtillatelser

Havbruksutvalget skal se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. 

Viktige elementer er å: 
 Vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en 

bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, herunder hensynet til bestander av vill anadrom 
laksefisk, og som legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet. 

 Vurdere om og i hvilken grad biosikkerhetshensyn bør implementeres i tillatelsessystemet. 
 Evaluere ordningen med avgrensing av tillatelsene i MTB, og ev. foreslå endringer i hvordan 

tillatelser avgrenses. 
 Vurdere om fremtidige oppdrettstillatelser bør være tidsbegrensede 
 Vurdere implementering og overgang til et ev. nytt system 
 Vurdere hvordan en kunnskapsorientert forvaltning av havbruksnæringen kan foregå på en 

effektiv og samordnet måte. 
 Vurdere behovet for og ev. foreslå endringer i akvakulturloven, og ev. andre lover som er berørt 

av forslagene, herunder vurdere om det kan oppnås forenklinger gjennom harmonisering med plan-
og bygningsloven, der denne kommer til anvendelse. 



LEVERANSESIKKERHET



Etablering av et topplederforum for smittesikring i regi 
av Sjømat Norge- MANDAT fra styret

• Med utgangspunkt i relevante publikasjoner og spesielt FHF-rapporten Smittesikring og 
biosikkerhet i norsk lakseproduksjon med de ulike forslag som der er presentert, bes gruppen 
utarbeide et omforent målbilde for å styrke smittesikringen i norsk laksefiskproduksjon og 
tiltak som bør prioriteres for å styrke smitteforebygging i norsk laksefiskproduksjon basert på 
strategien om koordinert innsats fra selskapene.

• Gruppen skal utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak inkludert en tidslinje for foreslått 
gjennomføring. 

• Administrasjonen i Sjømat Norge vil ha rollen som sekretariat for gruppen. 

• Dersom gruppen anser det som nødvendig, kan eksterne ressurser/kompetanse engasjeres 
f.eks. ved behov for særskilte risikovurderinger. Gruppen vurderer selv i hvilken grad den har 
behov for direkte dialog med myndigheter og forvaltningsstøtteinsitusjoner.



Gjennomgang av 
hele verdikjeden

Kilde: BDO (2020): SMITTESIKRING OG BIOSIKKERHET I NORSK LAKSEPRODUKSJON



Ulike strategier
1. Stamfiskproduksjon i sjø i egen brakkleggingssone. 

+ mindre påvirket av aktivitet til andre aktører
- kontinuerlig produksjon og får derfor ikke områdevis brakklegging

2. Stamfiskproduksjon samlokalisert med matfiskproduksjonen
+ kostnadseffektiv produksjon
+ kan ha flere potentielle stamfiskgrupper under produksjon en kan velge fra
+ god kunnskap om gruppene
- utsatt for samme smittepress og risiko for sykdom som øvrig matfisk

3. Landbasert/lukka stamfiskproduksjon
+ større mulighet for å skjerme fiskegruppene
- høyere produksjonskostnad
- konsekvensene ved hendelser blir høyere
- mindre seleksjonsintensitet i avlsarbeidet



Andre tiltak for å sikre leveransesikkerhet

Langtidslagring av rogn 
Tanker fra Jakob Soldal, Akvagen
Rogn kan lagres i 10 måneder
Fordeler
Sikring av leveranse
Forutsigbarhet
Fleksibilitet med tanke på å 

planlegge innlegg
Mer handlingsrom for å kjøre 

plan B



Oppsummering

Videre vekst forutsetter tilgang til tilstrekkelig rogn
De to siste årene har det vært mangel på norsk produsert 

rogn
Tilgang av henger av 
Tilstrekkelig produksjon

Dette er i stor grad gitt av rammevilkårene
Sikre leveranser

Forutsetter god strategi for biosikkerhet og risikohåndtering
Mulig tiltak for mer robust produksjon med lagring av rogn

Bilde: Benchmark



Ingen rogn – ingen matfisk
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