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1. Innledning 

I forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” (Reve et. al. ,2011) beskrives sjømatnæringen som 

et globalt marint kunnskapsnav for Norge. Av totalt tretten klynger forskningsprosjektet evaluerte 

ble bare tre beskrevet som globale kunnskapsnav. Kunnskapsallmenningen har seks dimensjoner — 

eierskap, miljø, klynge, utdanning, talent, FoU og innovasjon.  Regjeringens uttalte visjon er at Norge 

skal bli «verdens fremste sjømatnasjon». I rapporten fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det 

Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) 2012 og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) 

beskriver man at de siste 20 årene har den gjennomsnittlige økningen innen produksjon av laks og 

ørret vært rett i underkant av 10 % pr år. Det er ikke sannsynlig at man får den samme veksten pr år 

fram til 2050, og Figur under visualiserer hva produksjonen kan være i 2050 gitt ulike vekstalternativ. 

Ved 3 % økning pr år vil produksjonen i Norge være ca 3,2 millioner tonn i 2050, ved 5 % økning pr år 

ca 7 millioner tonn og ved 7 % økning pr år vil den være over 14 millioner tonn. 

 

 

Asche, Roll og Tveteraas (2012) sier at næringen trenger selskaper med mer attraktive faglige 

arbeidsmiljøer og karriereveier enn det den har i dag. Hvis næringen tillates å utvikle seg videre, vil 

selskapene selv kunne rekruttere flere talenter og bli bedre i stand til å finansiere, lede og 

gjennomføre FoU. I Rogaland er næringsledende bedrifter representert, som er viktig for utviklingen 

av norsk havbruk. Fylket har en sentral rolle i akvakulturnæringen. Fylkeskommunen fikk ved 

forvaltningsreformen overført tildeling av akvakulturtillatelser, og har viktige marine utviklings-, 

kunnskaps- og forvaltningsoppgaver. I tillegg til tildeling av akvakulturtillatelser, gjør 



4 
 

fylkeskommunen politiske vedtak og uttalelser. Videregående opplæring akvakultur og myndighet 

innen planlegging og arealdisponering av sjøområder, er også sentralt for fylkeskommunen. 

Strategiplan havbruk Rogaland 2020 skal være en plan for hvordan regionen kan være med å styrke 

verdiskapingen i næringen, for etablerte aktører og nye bedrifter med gode potensialer. Til 

utarbeidelse av planen har man engasjert et stort nettverk av næringsaktører, forskningsinstitusjoner 

og offentlige organisasjoner.  

Strategiplanen havbruk 2020 vil ligge til grunn for Fylkeskommunen prioriteringer fram mot 2020. 

Planen er på et strategisk nivå og det skal utarbeides handlingsplaner for de enkelte strategier. 

Handlingsplanen skal være konkret, tidsavgrenset og ansvarlig institusjon skal adresseres.  

1.1.  Prosessforløp og metodikk 

I utarbeidelsen av strategi akvakulturnæringen 2020 var det et ønske om en bred deltakelse fra 

næringen, det offentlige og organisasjoner for å ha en god forankring og mange innspill. Følgende 

aktører deltok i arbeidet Rogaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Fiskeridirektoratet, 

FHL, Universitetet i Stavanger, Egersund Group, Grieg Seafood, Marine Harvest, Skretting, Nofima, 

Mattilsynet, Kystverket, Egersund Group, Eidesvik Laks, EWOS Innovation, Mørenot Karmsund AS, 

Norwegian Lobster Farm, IRIS, NRS Feøy, Orbit GMT, Alsaker Fjordbruk, Pharmaq, Blue Planet AS, 

Arena Ocean of Opportunities, Aqvisor AS, Pelle Hest & Invest, Utsira kommune, Hjelmeland 

kommune, Tysvær Kommune, Haugesund Kommune, Sea Urchin Farm, Rygjabø Videregående Skole 

og Hjelmeland Vekst. 

I prosjektet ble det benyttet åpen innovasjonsmetodikk. I korte trekk går det ut på at man avholder 

flere halvdags arbeidsmøter, der en rekke aktører blir trukket inn. Arbeidsmøtene blir fasilitert og 

prosessledet ved bruk av ulike øvelser for å få mest mulig utbytte. Metodene er til hjelp blant annet 

for å få deltakerne til å tenke utenfor boksen, få alle involverte og engasjert, få en krysskobling av 

kompetanse og arbeide effektivt og målrettet. Grunntanken er at man ønsker en bred tilnærming 

med innspill og ideer fra ulke aktører, slik at strategien får en god forankring. I prosessen ble det 

avholdt 2 arbeidsmøter, et scenariemøte med referansegruppen og en ideworkshop med 

næringsaktører, organisasjoner og det offentlige.  
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Under scenarie møte arbeidet styringsgruppen med konkrete scenarier for akvakulturnæringen i 

Rogaland fram mot 2020. Deltakerne var inndelt i grupper og det ble anvendt en metode med 

historieskriving i sirkel, der deltakerne skrev på hverandres historier. I etterarbeidet ble scenariene 

delt inn i 4 satsningsområder; Naturressurser, innovasjon, kompetanse og internasjonalisering 

På ide workshopen fikk deltakerne presentert scenarier til de 4 strategiske satsningsområdene. 

Deltakerne ble videre delt inn i grupper og arbeidet individuelt og i gruppen for å skissere ideer for 

hva man må gjøre for å lykkes innen satsningsområdene. 

2. Definisjoner 

Akvakultur 

«Produksjon av akvatiske organismer. Som produksjon teller et hvert tiltak for å påvirke levende 

akvatiske organismers vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet».  

Havbruk 

«Produksjon av akvatiske organismer og tilhørende næringer, som fiskefôr, teknologi og legemiddel. 

Som produksjon teller et hvert tiltak for å påvirke levende akvatiske organismers vekt, størrelse, 

antall, egenskaper eller kvalitet». 

Bærekraft 

«En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for 

kommende generasjoner til å dekke sine behov». Bærekraftig utvikling baserer seg på tre pilarer: 

 Naturmiljø 

 Økonomi 

 Sosiale forhold 

Scenarie 

møte 

 

 

 

Bearbeiding 

Ide 

workshop 

Bearbeiding 

Strategi 

4 strategi 

retninger 
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3. Bilder av Rogaland 

I dette delkapitlet er det tegnet et mulig scenario av akvakulturnæringen i Rogaland i 2020 og en 

status for næringen i 2012. 

3.1. Havbruk i Rogaland mot 2020 

I 2020 har havbruksnæringen i Rogaland større vekst enn resten av landet, fordi næringen her var 

først ute med ny teknologi og innovasjon, blant annet anlegg i mer eksponerte områder. 

Havbruksnæringen produserer det dobbelte volumet i 2020 i forhold til 2010, med samme eller 

mindre miljøpåvirkning per kg produsert fisk enn i dag. Det er en betydelig vekst i verdiskapningen i 

lakseproduksjonen gjennom redusert produksjonstap, mindre rømming og sykdom, økt foredling, og 

reduserte produksjonskostnader. Rogaland er blant de 3 mest produktive fylkene innen havbruk i 

Norge og den mest bærekraftige regionen. 

I 2020 har leverandørindustrien doblet verdiskapingen på grunnlag av den globale veksten og 

bedriftene i Rogaland representerer de ledende teknologiaktørene innen havbruk. Rogaland har evne 

til å inkludere produksjon av nye akvakulturarter. Havbruksnæringen har i 2020 et godt omdømme, 

takket være miljøtiltak og allmenhetens aksept av næringens fortrinn. Verdien og utnyttelsen av 

restråstoff fra industrien har økt betydelig. Rogaland Fylke tilbyr en næringslivsrettet fagutdannelse 

og næringen har vært initiativtakere til etablering av et attraktivt etter- og videreutdanningstilbud. 

3.2. Status for havbruk i Rogaland i 2012 

I 2012 har Rogaland ca. 9 % av landets befolkning og er ett av fylkene der andelen utenlandske 

statsborgere øker raskest. Fylket har gjennomgående lav arbeidsledighet. 

Utdanningsnivået er omtrent som landsgjennomsnittet, men med tydelige variasjoner internt i fylket. 

Stavangerområdet har for eksempel et noe høyere utdanningsnivå enn distriktene. 

Produksjon av laks og ørret er dominerende innen akvakultur. Rogaland har hatt en vekst i 

matfiskproduksjonen av laksefisk omtrent på linje med Norge som helhet i perioden 1993-2011, noe 

som betyr at Rogaland har hatt evne til å opprettholde sin andel av nasjonal produksjon av laksefisk . 

Rogaland har også hatt en kostnadseffektivitet på linje med landet. 

Sysselsettingen innen havbruksnæringen er på linje med landet for øvrig. Vestlandsrådet 

gjennomgikk nøkkeltall for marine næringer i Rogaland (2009). Antall sysselsatte i havbruksnæringen 
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var 575 personer, med en omsetning på i overkant av 3,8 milliarder og en verdiskaping på 720 

millioner. Totalt antall foretak definert inn i gruppen var 111. 

I SINTEF sin ringvirkningsanalyse av havbruksnæringen anslås det at for hver krone som skapes i 

næringen, skapes  ytterligere 0,78 kroner i andre næringer. Det er også gjort et anslag på at for hvert 

årsverk som skapes i havbruksnæringen i Norge skapes det 1,2 årsverk i det øvrige næringsliv. 

 

Figuren viser de 14 næringsgruppene i Norge med høyest verdiskaping per årsverk i 2010 og hvor 

akvakultur er beskrevet som en av de høyeste (Kilde: Sintef Ringvirkningsanalyse 2010). 

3.2.1. Det varierte Rogaland 

Som beskrevet i regionalplan for næringsutvikling for Rogaland 2011-2020 er det næringsmessige 

ulikheter mellom forskjellige deler av fylket. Dette bildet finner man også igjen i havbruksnæringen. 

Hovedvekten av oppdrettskonsesjonene, slakteri og foredling er lokalisert i Ryfylke. Egersund, 

Dalane, Jæren og Haugalandet er viktige områder for leverandørindustrien, mens i Stavanger 

regionen finnes et betydelig miljø innen forskning og utvikling, fra fôr produksjon til et sterkt 

matmiljø på Måltidets Hus.  

4. Visjonen – en skapende region 

En viktig diskusjon gjennom utvikling av regionplan for næring var visjonen. Visjonen laget i 2011 skal 

også være en viktig inspirasjon for havbruksnæringen. Visjonen forteller hvor vi skal og ikke minst 
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hvordan vi ønsker å bli oppfattet. En skapende region, kreativitet, omsorg og en sterk vilje til å få noe 

til, er viktige verdier som har preget fylket og fortsatt vil prege oss framover. 

 

Rogaland – en skapende region med vilje til vekst 

 

I dette legger vi: 

 Rogaland skal være et attraktivt og inkluderende fylke å bo i. Et fylke preget av raushet, 

mange muligheter, høy livskvalitet og gode opplevelser. 

 Næringslivet i Rogaland skal være dynamisk, bærekraftig, skapende og attraktivt for 

internasjonale bedrifter. 

 Offentlig sektor skal være fremst på tilrettelegging for næringsutvikling. 

 Rogalendingen har blikket vendt utover. Næringsliv og universitet etablerer samarbeid med 

de fremste nærings- og FoU-miljøene nasjonalt og ute i den store verden. 

 I Rogaland vil vi ha en positiv utvikling i alle deler av fylket basert på områdenes ulike fortrinn 

/ sterke sider. 

 Rogaland skal være et foregangsfylke når det gjelder miljø-vennligteknologi. Omstillingsevne, 

samhandling, ny bruk av teknologi, kapital, dyktighet og kompetanse skal bringe oss dit. 

 Rogaland skal ha bærekraftige, naturbaserte næringer. Det er viktig å ta vare på landskapet, 

vårt marine nærmiljø og den jorda ”me potla og græve” i! 

 En infrastruktur som knytter fylket sammen og muliggjør en god næringsutvikling. Vi satser 

på miljøvennlig transport av folk og fe, produkter og tjenester. 

5. Viktige trendene i perioden 2012–2020 

Havbruksnæringen er avhengig av det globale markedet. Av den grunn vil globale utviklingstrekk og 

internasjonale trender spille en avgjørende rolle for hvilket potensial som lar seg realisere: 

• Klimaendringer og krav til miljømessig bærekraft 

• Befolkningsendring, demografi og økt mobilitet 

• Globalisering, nye økonomiske stormakter og handel  
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• Helse 

• Teknologiske endringer skjer raskere 

• Knapphet på naturressurser og større volatilitet i råvarepriser 

Klimaendringer og behovet for mat vil være premissgivere. Verdens råvaresituasjonen vil påvirkes av 

klimaendringene.   

Havbruksproduksjon skal foregå på en bærekraftig måte. I hovedsak vil en bedre bærekraftig 

produksjon bidra til å kunne forsvare en økning av produksjonen. 

I slutterklæringen fra FN-toppmøtet i Rio er havet for første gang pekt på som en viktig ressurs for 

framtidig matproduksjon. I erklæringen pekes det på at fiskeri og akvakultur er viktig for å sikre nok 

og ernæringsmessig riktig mat til en voksende befolkning. 

Jordens befolkning passerte 7 mrd. mennesker i 2011 og forventes å stige til over 9 mrd. i 2050 

(UNPDA, 2011). Mye av befolkningsøkningen antas å komme i byer i utviklingsland. I 2010 var nesten 

1 mrd. mennesker underernært. For å holde tritt med befolkningsøkningen og den økonomiske 

veksten, som øker etterspørselen etter mat, har FAO estimert at matproduksjonen må øke med 70 % 

innen 2050. Mat fra landbruket vil sannsynligvis ikke kunne dekke dette behovet alene. Demografien 

er under endring. Blant annet vil viktige markeder, som Europa og Kina, oppleve en sterk økning i 

antall eldre konsumenter. Knappet på ressurser vil blant annet påvirke volatiliteten i råvarepriser 

betydelig. 

Sjømat er sunn mat og det anbefales å øke inntaket. Livsstilssykdommer, som blant annet omfatter 

hjerte- og karsykdommer og fedme, er i følge WHO den viktigste årsaken til for tidlig død og redusert 

livskvalitet i den industrialiserte delen av verden Utbredelsen av livsstilssykdommer antas å øke 

ytterligere. FAO/WHO anbefaler å øke inntaket av fisk, for å redusere risikoen for hjerte- og 

karsykdommer, og nyere forskning tyder på at det å spise hele fisken gir økt positiv helseeffekt, 

sammenlignet med kun å spise oljer.  

Det globale behovet for energi vil fortsette å øke og vi er avhengige av energieffektive 

matproduksjoner. Behovet for fornybar energi vil kunne gi muligheter for produksjon av makroalger 

langs kysten. Som proteinkilde er oppdrettslaks en svært energieffektiv produksjon (Havbrukspolitisk 

redegjørelse 17 feb. 2011, Fiskeri og Kystdepartementet). 
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Den økonomiske situasjonen på verdensmarkedet vil bety mye for norsk sjømat. Vi har i dag få 

handelshindringer mot viktige markeder, som EU og USA, men finanskrisen kan føre til endrede 

betingelser. Nye økonomiske stormakter vokser fram og får betydning for framtidens potensialer for 

norsk sjømat. 

Dersom næringen blir mer teknologi- og kunnskapsintensiv, vil også forskning og utvikling øke 

betydelig. Teknologiske endringer skjer raskere og blant annet kan bioteknologi, IKT og 

nanoteknologi regnes som framtidens teknologier, med mulighet til å løfte tradisjonelle 

forskningsområder. 

6. Viktige fortrinn for Rogaland 

Rogaland har alltid vært et viktig sentrum for utvikling av norsk havbruksindustri, spesielt 

representert gjennom store næringsaktører. For en framtidig struktur i næringen er det sentralt å 

bygge videre på de komparative fortrinnene regionen har. 

6.1. Laks og ørret 

Rogaland er en viktig region for lakseproduksjon. Området et godt strukturert med relativt få aktører 

og en blanding av børsnoterte-, mellomstore- og små selskaper. Vekst og lønnsomheten i Rogaland 

er på linje med det man finner ellers i landet. Rogaland har hatt tradisjon for etablering av mindre 

lakseanlegg. Andre deler av landet har vist at det er store potensialer å videreutvikle anlegg på gode 

lokaliteter i fjordene, fra en størrelse på 2000-3000 tonn til 5000-6000 tonn. Rogaland har også et 

betydelig potensiale for vekst i mer eksponerte områder, når teknologien tillater dette. 

6.2. Leverandørindustrien 

Bedriftene i Rogaland representerer hele verdikjeden innen havbruk, fra stamfisk/avlselskaper, 

settefisk produsenter, internasjonalt ledende teknologi leverandører og til de globale 

fôrprodusentene.  Rogalandsbedriftene innen leverandørindustrien kjennetegnes med sin globale 

tilstedeværelse og at de er teknologisk ledende. Industrien representerer en unik klynge du finner få 

andre steder i verden. 

6.3. Nye marine arter 

Rogaland har satset på utvikling av nye marine oppdrettsarter.  I dag har et av foregangsselskapene 

innen produksjon av oppdrettet kveite etablert lønnsom produksjon. I tillegg foregår det viktig 

utvikling innen oppdrett av kråkeboller, rognkjeks, kamskjell, østers, hummer og makroalger (tare). 
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Utvikling av nye marine arter er ressurskrevende, men som utvikling av laksenæringen har vist kan, 

potensialet være stort dersom man lykkes. 

6.4. Kompetanse institusjoner 

En sterk side ved forskning og utviklingsaktivitetene i Rogaland er fôr til fiskeoppdrett. To av verdens 

største fiskefôrprodusenter har valgt å plassere hovedkvarteret for sine forskingsaktiviteter i 

regionen. Dette er internasjonale foregangsmiljøer innen fiskeernæring. I tillegg til fôr 

forskningsmiljøene er også forskningsinstituttene Nofima og IRIS velrenommerte 

forskningsinstitutter med betydelig aktivitet innen havbruksnæringen. Universitet i Stavanger har et 

fremragende miljø inne kunnskap om sjømatmarkeder og forbrukerinnsikt.   

6.5. Nettverksorganisasjoner og klyngeprosjekter 

Mange av havbruksaktørene i Rogaland har valgt å engasjere seg i Arena prosjektet Ocean of 

Opportunities. Et klyngeprosjekt med målsetning om at Rogaland skal være den fremste regionen 

innen bærekraftig lakseproduksjon og at man skal etablere ny kunnskap om forbrukerinnsikt og 

området sjømatkonsum og human helse. Måltidets Hus og klyngeprosjektet NCE Culinology har en 

sentral posisjon gjennom å styrke kunnskapen og innovasjonsevnen innen industriell gastronomi og 

kulinarisk differensiering. 

7. Satsingsområder strategi havbruk i Rogaland 

Regionalplan for næringsutvikling fokuserer på fem satsingsområder med særdeles viktighet for 

regionens konkurransekraft. Disse fem er innovasjon, kompetanse, internasjonalisering, 

naturressurser samt infrastruktur. I arbeidet med strategi havbruk Rogaland har man valgt å gå 

nærmere inn og beskrive fire av disse satsningsområdene; Naturressurser, innovasjon, kompetanse, i 

tillegg til at internasjonalisering er et gjennomgående tema både innenfor innovasjon og 

kompetanse. I diskusjonene i styringsgruppe, referansegruppe og gjennom ide workshop har man 

vært spesielt opptatt av hvor offentlig sektor kan gjøre en særlig innsats. 

God tilgang til riktige naturressurser er en forutsetning for havbruksnæringen. Næringen anvender 

fornybare ressurser. Gode ferskvannskilder, sjø- og landarealer er viktig for videreutvikling av 

næringen.  Økt velstand og økt fokus på miljø og bærekraft kan bidra til endrede rammebetingelser 

for anvendelse av naturressursene. Det er viktig at forvaltende myndigheter gir rammebetingelser 

slik at næringen har mulighet for vekst (Asche, 2012). 
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Tilgang på riktig kompetanse er en viktig suksessfaktor for havbruksnæringen. I Rogaland er det en 

utfordring å skaffe nok og riktig kvalifisert arbeidskraft.  Internasjonal rekruttering er en viktig kilde til 

framtidens arbeidstakere. Å være en attraktiv næring, hvor arbeidstakere har utviklingsmuligheter, 

vil stå sentralt. 

Globale suksessfulle akvakulturarter kjennetegnes spesielt med sin internasjonale 

markedsekspansjon, sammen med evnen til å redusere produksjonskostnader. Kombinasjonen 

mellom inkrementelle og radikale innovasjoner er noe av nøkkelen til fortsatt å kunne styrke sin 

posisjon i internasjonale markeder og lykkes med å redusere produksjonskostnadene.  

7.1. Satsingsområdet naturressurser 

Norge og Rogaland står faglig godt rustet til å utnytte de store kommersielle, samfunnsmessige og 

forskningsmessige mulighetene som finnes innenfor havbruk. Potensialet for vekst i havbruk kan 

realiseres både ved å øke produksjonen av nåværende og nye arter, og ved å øke verdien på 

produktene (Hav21 – bakgrunnsnotat Havbruk, 2012). Bærekraftig utvikling er en forutsetning for 

vekst i næringen. Det er sentralt at forvaltning, forskning og næring har en felles forståelse for hva 

som er bærekraftig utvikling. Tilgang til naturressurser er en flaskehals for videre vekst og er en av de 

sentrale satsningsområde i årene fremover. 

Mål: Rogaland skal være et foregangsfylke når det gjelder bærekraftig vekst og miljøvennlig teknologi 

innen havbruk. 

Innen dette satsningsområdet er 3 strategier valgt. 

1. Rogaland skal være fremst innen effektiv arealutnyttelse og benytte naturresursene på en 

bærekraftig måte. 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 teknologiutvikling, for å utnytte nye arealer for havbruksindustrien. 

 at eksisterende akvakulturlokaliteter utnyttes på en samfunnsøkonomisk god måte og 

evaluere potensialet for videreutvikling av eksisterende arealer innen akvakultur. 

 Kartlegging av Rogalandskysten, for å evaluere potensialer for nye akvakulturområder. 

 

2. Bærekraftig havbruksproduksjon 

I Rogaland vil vi prioritere: 
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 aktiviteter som fremmer en bærekraftig produksjon innen havbruk og  legge forholdene 

til rett for utvikling av den mest bærekraftige produksjon av laks. 

 å etablere en felles forståelse, hos forvaltning, forskere og næring, av viktige 

bærekraftsindikatorer for havbruksindustrien i Rogaland. 

 

3. Øke verdiskapingen innen havbruk 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å ivareta og sikre produksjonsgrunnlaget for den blå åkeren. 

 å øke bearbeidingsgraden av laks produsert i regionen. 

 å strategisk satse på utvikling av nye marine arter i perioden gjennom effektiv bruk av 

virkemiddelapparatet 

 aktiviteter som kan utnytte restråstoff fra næringen  

Satsningsområdet evalueres gjennom resultatmål og samfunnsmål 

Resultatmål 

 Areal til akvakultur har økt 

 Akvakulturnæringen har tatt i bruk nye arealer man tradisjonelt ikke har brukt 

 Det er økning i bearbeidingsgraden for laks i regionen 

 Det er etablert en felles forståelse mellom forvaltning, næring og forskning for hva som 

er måloppnåelsen for viktige bærekraftsindikatorer i næringen 

Resultatmål evalueres gjennom rapportering 

Samfunnsmål 

 Det er økt verdiskaping innen den blå næringen 

 Den samfunnsøkonomiske utnyttelsen av tilgjengelige akvakulturarealer har økt 

 Sysselsettingen i distriktene har økt 

Samfunnsmål evalueres gjennom statistikk og rapportering 
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7.2. Satsingsområdet innovasjon og innovasjonsstruktur 

Rogaland har et internasjonalt høyt kunnskapsnivå innen havbruk, har internasjonalt ledende 

leverandører og stor FoU-kapasitet. For å opprettholde veksten må imidlertid næringen løse en rekke 

utfordringer som har til felles at de krever høy kompetanse og innovasjon. Som tidligere nevnt er 

forskning og utvikling noe av nøkkelen til fortsatt å kunne styrke sin posisjon i internasjonale 

markeder og lykkes med å forbedre konkurransedyktigheten. Offentlig sektor har en sentral oppgave 

i å bidra til at innovasjoner som har livets rett blir stimulert og tatt i bruk.  

Mål: Næringslivet i Rogaland skal kjennetegnes av en høy grad av kreativitet, innovasjon og 

nyskaping. 

Innen satsningsområdet har vi valg 4 strategier. 

1. Forskning og utvikling innen havbruk 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 satsning på langsiktige forskningsprosjekter innen havbruk 

 et kontinuerlig langsiktig forskningsarbeid med utvikling av en til to ny marin akvakultur 

arter 

 forskningsarbeid med dokumentasjon av miljøpåvirkning 

 

2. Stimulere til samarbeid i verdikjeden og mellom ulike industrier, hvor Rogaland har 

komparative fortrinn. 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 stimulering av klyngeprosjekter med fokus på økt innovasjon  

 aktivt å tilrettelegge for videreutvikling av dagens teknologi og implementering av ny 

teknologi i havbruksnæringen 

 å fremme gode kompetansenettverk 

 møteplasser på tvers av industrier, som kan fremme næringslivet i Rogaland 

 

3. Bedre samarbeid mellom de ulike delene av virkemiddelapparatet 

I Rogaland vil vi prioritere: 
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 et virkemiddelapparat med høy kvalitet på tjenestene (kopi av næringsplanen) 

 en tett oppfølging av innovasjonsprosjekter fra ide til kommersialisering. 

 langsiktighet i valg av satsningsområder og aktivt å være med ved risikoavlastning i 

innovasjonsprosjekter 

 

4. Øke tilgang på risikovillig kapital 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å stimulere til innovasjon i eksisterende bedrifter  

 et virkemiddelapparat som er tilstede med risikoavlastning gjennom 

innovasjonsprosessen og i kommersialiseringsfasen  

 å bidra til å etablere lønnsom produksjon av ny(e) akvakultur art(er) 

Satsningsområdet evalueres gjennom resultatmål og samfunnsmål: 

Resultatmål 

 Verdiskapningen innen produksjon av laks og ørret har økt 

 Det er etablert kommersiell og lønnsom produksjon av en ny marin art 

 Rogaland ligger i front innen implementering av ny teknologi i næringen 

 Rogaland har et aktivt klyngenettverk innen havbruk 

 Bidratt til å bedre tilgangen av risikovillig kapital i næringen 

 Virkemiddelapparatet er effektivt og har fornøyde brukere 

 Evnen til å kommersialisere forskningsprosjekter og innovasjonsprosjekter til lønnsomme 

aktiviteter og bedrifter øker 

 Rogaland har økt antall forskningsprosjekter gjennom Regionale Forskningsfond og 

Norges Forskningsråd.  

 Antall innovasjonsprosjekter fra havbruksnæringen inn mot virkemiddelapparatet har økt 

i perioden 
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Resultatmål evalueres gjennom rapportering 

Samfunnsmål 

 Et godt utviklingsnettverk gjennom aktive klynger 

 Det er økt publisering av forskningsprosjekter fra Rogaland 

 Det er skapt arbeidsplasser innen nye marine arter 

Samfunnsmål evalueres gjennom statistikk og rapportering 

7.3. Satsingsområdet rekruttering og kompetanse 

Regjeringens uttalte visjon er at Norge skal bli «verdens fremste sjømatnasjon». Asche, Roll og 

Tveteraas (2012) sier at næringen trenger selskaper med mer attraktive faglige arbeidsmiljøer og 

karriereveier enn det den har i dag. Hvis næringen tillates å utvikle seg videre, vil selskapene selv 

kunne rekruttere flere talenter og bli bedre i stand til å finansiere, lede og gjennomføre FoU. 

Rogaland Fylkeskommune skal være en viktig pådriver i arbeidet med å skaffe næringslivet den 

kompetanse og arbeidskraft det er behov for. Næringslivet har et betydelig ansvar i å ta vare på og 

videreutvikle kompetansen. Samarbeidet mellom det offentlige og næringslivet er nøkkelen til 

attraktive arbeidstakere til en attraktiv næring. 

Mål: Vi må ha tilgang på tilstrekkelig og relevant kompetanse i alle deler av fylket. En kompetanse-

profil som samsvarer med behovet i næringsliv og offentlig sektor. 

Innen satsningsområdet er det valgt – strategier: 

1. Næringsrettede utdanningsinstitusjoner som møter ungdommens forventinger   

I Rogaland vil vi prioritere: 

 et videregående studietilbud innen havbruk, som møter næringens behov for 

kompetanse 

 et stabilt lærlingetilbud i regionen 

 etablering av tiltak som gjør utdanning innen havbruk mer attraktiv 

 etablering av et visningsanlegg for havbruk, som bidrar til å øke forståelsen for hvordan 

man effektivt produserer proteinrik mat 
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2. Høyere utdannelse og attraktive etter og videreutdanningstilbud 

Ansatte i havbruksindustrien har i dag få muligheter til næringsrettet etter-  og videreutdanning. 

Attraktiviteten til næringen øker med muligheter for relevant etter- og videreutdanningstilbud. 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 etablering etter- og videreutdanningstilbud til havbruksnæringen i samarbeid med 

andre regioner i Norge og internasjonale utdanningsinstitusjoner 

 samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Rogaland og andre regioner (nasjonalt 

og internasjonalt) for å øke tilgang på elever med høyere utdannelse innen havbruk 

Satsningsområdet evalueres gjennom resultatmål og samfunnsmål 

Resultatmål 

 Rogaland Fylke har en attraktiv næringstilpasset videregående utdanning med økt 

tilgang på elever 

 Næringen håndterer tilgangen på lærlinger 

 Det er i samarbeid med andre regionen etablert et tilbud om høyere utdannelse og 

etter og videreutdanning for næringen. 

 Næringen inkluderes i arbeidet med rekruttering av elever til videregående skole og 

universiteter og høyskoler 

Resultatmål evalueres gjennom rapportering 

Samfunnsmål: 

 Det er etablert et godt samarbeid mellom næringsliv og det offentlige innen etter- og 

videreutdanning 

 Det er et økt elevantall fra Rogaland som søker seg til havbruksutdannelser  

Samfunnsmål evalueres gjennom statistikk og rapportering 
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8. Vedlegg 1: Relevante planer og meldinger 

Vedlegg 1: Relevante planer og meldinger 

1. Stortingsmeldinger 

 Stortingsmelding om sjømat (under utarbeidelse 2012) 

2. Statlige strategier for næringsutvikling 

 Hav 21 (under arbeid høst 2012) 

 Havbrukspolitisk redegjørelse i Stortinget 17. februar 2011 

 Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (2009) 

 Bærekraftig sjømat – alfa og omega (2009) 

3. Gjeldende regionalplaner: 

 Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland 

 Regionalplan for energi og klima i Rogaland 

 Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland (2008–2019) 

 Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet (under revisjon) (til 2040) 

 Fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke (under revisjon) (2002–2011) 

 Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane (2006–2015) 

 FINK, Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern 

4. Regionalplaner under arbeid: 

 Regional planstrategi for Rogaland 2012 - 2016 

 Regionalplan for areal og transport i Ryfylke 

 Forvaltningsplan for vannregion Rogaland 

5.  Interkommunale planer 

 Strategisk næringsplan for Dalane 2010–2021 

 Strategisk næringsplan 2009–2020, Stavanger-regionen 

6. Interkommunale planer under arbeid 

 Strategisk næringsplan for Haugalandet 
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9. Endelig vedtak 

Akvakulturstrategien ble vedtatt Regional- og kulturutvalget i møte 30.05.2013, sak: 59/13. 

Vedtak:  

1. Den framlagte strategiplan for akvakultur i Rogaland godkjennes. Strategiplan for akvakultur i 

Rogaland innarbeides som en del av Regionalplan for næringsutvikling, og konkretiseres/ 

gjennomføres som en del av Handlingsprogram Næring når dette handlingsprogrammet rulleres 

høsten 2013 
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