
Ottar Bakke, daglig leder

Erfaringer fra lokal sjømatprodusent



Oppdrett...

... uregulert næring 
helt ute av kontroll, 
eller ansvarlig 
matprodusent og 
samfunnsbygger langs 
norskekysten?



Nøkkeltall 2018:
- 23 ansatte, skal økes til 37 i 2020
- 3 konsesjoner på til sammen 1842 tonn
- Drifter i tillegg 4 konsesjoner for Cermaq i Ofoten 

- Produksjon 9000 tonn årlig (18.7 mill måltider)
- Omsetning: ca 336 mill. kroner.
- Lokale innkjøp ca. 25 mill. kroner
- Ballangen kommune tildeles ca 8 mill
- Narvik og Evenes ca 2 mill hver

Ansvarlig drift:
- Aldri brukt antibiotika
- Aldri hatt rømninger av fisk
- Dødelighet 4,7% siste generasjon
- Kontinuerlig overvåking miljøstatus
- Endring av lokaliteter for økt bærekraft
- Reguleres av 6 departementer
- 9 forskjellige lover, med forskrifter
- 7 forskjellige tilsyn, 6000 tilsyn årlig
- GlobalGAP-sertifisert (miljøstandard)
- «Norgesrekord» i sysselsetting

Ballangen Sjøfarm - Oppdrettsvirksomhet i Ofotfjorden 2001-2018



Hva skjer før man får en ny lokalitet?

• Grundig dokumentasjon av strømforhold, bølgekrefter, 
islaster, bunnsedimenter, vannkvalitet, bunndyrfauna, 
bunntopografi 
- utarbeides av akkreditert organ

• Kommunal høringsprosess og politisk behandling med 
vurdering ift arealplan og lokale interesser (arealplan 
kystsone)

• Gjennomgang hos sektormyndigheter – Mattilsynet, 
Fiskeridirektoratet, Kystverket, Fylkesmannens 
miljøvernavdeling

• Samordnet sluttbehandling hos Fylkeskommunen. Hvis én av 
sektormyndighetene sier nei, så blir det nei!

(Forarbeider søknad 3-6 mnd, søknadsbehandling 6 mnd.)



Narvik Evenes

Ballangen

Arealplaner

I praksis er det ikke mulig å 
utvide oppdrett av matfisk 
innenfor gjeldende 
arealplaner



Hvit sektor 
fra fyrlykter

Kystverket 
dispenserer i 
enkelte tilfeller

Ferdsel til sjøs

Skipstrafikk 2017



Kabler i sjø

Mulige 
konflikter med 
fortøyninger

Forsvaret



Landbaserte anlegg

Areal:

• Blir å legge beslag på meget store 
næringsarealer nær sjøen, som ikke er å 
oppdrive i Ofoten.

Kraft:

• Denne store mengden elkraft som skal til for å 
flytte hele norges lakseproduksjon på land, har 
ikke AS Norge tilgjengelig pt.

Konsekvens: 

• Vi sier fra oss det siste konkurransefortrinnet 
Norge har, med ferdig oppvarmet sjøvann som 
Golfstrømmen gir oss. Større fotavtrykk både 
visuelt og miljømessig

Foto: Fritz Hansen/Fremover



Hvordan følges driften opp?

• Driftsplan for lokalitet for kommende 2 år må godkjennes 
av Mattilsynet / Fiskeridirektoratet

• Månedlig rapportering av biomasse, fôring, dødelighet, og 
ukentlig rapportering lakselus

• Miljøundersøkelser under og rundt anlegg hver generasjon 
i samsvar med utslippstillatelse

• Tilleggsundersøkelser ved dårlige resultater, eventuelt 
forlenget brakklegging

• Brakklegging av lokalitet for å sikre restitusjon

• Minimum 12 fiskehelsetilsyn pr år ved over 1 mill fisk

• Fiskehelsetilsyn rapporteres til Mattilsynet

• Daglig/ukentlig/månedlig/årlig Internkontroll rutiner

• Fiskeridirektoratet, fylkesmannen, kystverket, 
arbeidstilsynet og mattilsynet gjennomfører jevnlige 
revisjoner av bedriften og produksjonsanleggene.



Ansvarlig vekstmotor på kysten!

• Vår næring produserer mat til verdens befolkning, og 
skaper sysselsetting og store verdier i distriktene langs 
hele kysten

• Vi står for en matproduksjon som er fornybar

• Vi vet av vi er 100% avhengige av å drive ansvarlig overalt 
hvor vi opererer 

• Vi tar utfordringene rundt lus, rømming, og miljø på 
største alvor – hver eneste dag

• Vi ønsker samarbeid og dialog med andre brukere av 
kystsonen, for å sikre en bærekraftig utvikling av 
næringen og kysten

• Tilgang til arealer i kystsonen er avgjørende for å vokse 
videre og skape nye arbeidsplasser. Her har kommunene 
et særlig ansvar for tilrettelegging



Hvor stopper regnbuen?



Takk for 
oppmerksomheten!


