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Sammendrag
Klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten har falt fra årtusenskiftet og frem til 2010, deretter
var det stabilt i noen år før det har beveget seg noe opp igjen. I dag ligger utslippet på i knappe 1,1
million tonn, basert på tall fra Fiskeridirektoratet, og 200 tusen tonn mindre, hvis man bruker tall fra
SSB. Mange fartøyklasser har vist økende utslipp, men utslagene blir størst for de store kystgående
fartøy og for torsketrål.
Det er flere gode datakilder tilgjengelig for fiskefartøy. Det er noe sprikende nivå på utslippene, men
de har gradvis konvergert noe. De viser mer eller mindre den samme trenden de siste årene,
utslippene har gått opp. Forskjell i nivåene mellom datasettene skyldes tildels at de har ulik hensikt
eller avgrensing, men også metodiske svakheter.
Av de fire tallseriene vi har gjennomgått, er det tall basert på Fiskeridirektoratets
lønnsomhetsundersøkelse som har den avgrensingen som er best egnet for å følge utviklingen i den
norske fiskeflåten. Svakheten er at det er en utvalgsundersøkelse, noe som gir opphav til usikkerhet
for totalen. Den fanger heller ikke opp utslipp i norsk område fra utenlandske fartøy. Den kommer
dessuten med cirka 12 måneders forsinkelse i forhold til SSBs tall. Dette er behandlet i del 1 i
rapporten
For havbruk er situasjonen en annen. Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge, og kan
bli enda større og viktigere i fremtiden. Myndighetene har en ambisjon om økt verdiskaping og vekst
i havbruksnæringen som er innenfor bærekraftige rammer1.
Det foreligger ikke pålitelig statistikk for oppdrettsnæringens betydning for direkte utslipp i Norge,
men basert på det som foreligger av rapporter anslår vi utslippene til å ligge mellom 500 000-750 000
tonn CO2 i 2021 fra fartøy knyttet til oppdrettsaktivitet i norske farvann. Nye tall fra Kystverket laget
for denne rapporten viser en økning i CO2-utslippene fra brønnbåtene, som dominerer utslipp fra
oppdrett, på 67 prosent fra 2017 til 2021. Det er en dramatisk økning i klimagassutslippene, og
understreker behovet for tiltak mot eksisterende flåte, fordi mange av de største fartøyene vil være i
drift i flere tiår fremover.
I tillegg er det utslipp fra fôrflåten og selve lokasjonen. En studie fra ABB og Bellona anslår at
utslippene knyttet til fôrflåten var om lag 172 500 tonn CO2 i 2020.
Det betyr at de samlede klimagassutslipp fra sjømatnæringen til sjøs i 2021 var mellom 1 550-1850
tusen tonn i 2021.
Utviklingen i klimagassutslipp vil være bestemt av to forhold: Veksten i oppdrettsnæringen og evne
til å gjennomføre klimatiltak i både villfisk og oppdrettsnæringen.
Et vekstmål som har blitt trukket fram tidligere (fra «verdiskaping basert på produktive hav i 2050»2)
er en økning til tre millioner tonn laks og regnbueørret i 2030 og fem millioner tonn i 2050. I 2021 var
uttaket om lag 1,6 millioner tonn. Vi har ikke tatt stilling til om dette er mulig innenfor bærekraftige
rammer, med tanke på forbruk av fôr, arealbruk etc. Det er likevel verdt å merke at en slik vekst uten
tilstrekkelige tiltak for å redusere utslipp fra produksjonsfasen (i.e direkte utslipp) vil medføre en
kraftig økning i klimagassutslippene fra sektoren.

1

Regjeringens satsing på hav og havnæringer - regjeringen.no
https://www.sintef.no/globalassets/upload/fiskeri_og_havbruk/publikasjoner/verdiskaping-basert-paproduktive-hav-i-2050.pdf/?msclkid=6fd59ea9cf8511ec8873be7c728009c0 (side 43)
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Uten tiltak vil klimagassutslippene fra sjømatnæringen være cirka i overkant av to millioner tonn i
2030 og tre millioner tonn i 2050, hvis oppdrettsnæringen når vekstmålene.

Det vil ikke være i tråd med de nasjonale utslippsmålene om å redusere utslippene mot 2050 med
90-95 % målt mot 1990 nivå. Hvor store utslippene vil være med en slik økning vet vi ikke, da det er
betydelig usikkerhet angående utslipp fra næringen i dag og hvilke tiltak som blir gjennomført.
Dersom det skal legges til rette for en bærekraftig produksjonsøkning fra næringen er det et sterkt
behov for en bedre og mer systematisk rapportering av utslipp og utslippskilder, slik at vi får et mer
nøyaktig bilde av hvor store utslippene er, hvilke kilder som bidrar mest, hvordan utviklingen i utslipp
utvikles i tråd med produksjonsøkninger og for å kunne vurdere hva effekten på utslipp vil være fra
ulike tiltak.

Et behov for bedre utslippsdata
Hvis myndighetene eller næringen selv skal sette seg mål for å redusere klimagassutslippene fra
næringene i sjømatsektoren, er det helt nødvendig med pålitelige tall. En viktig hensikt med gode tall
på et detaljert nivå er at de kan brukes av myndighetene og av næringen selv til å følge utvikling og
lære, samt å vurdere om tiltak, støtteordninger etc. gi ønsket effekt.
Myndighetene trenger gode statistikk for følge med på hvordan ulike reguleringer og incentiver
påvirker energieffektiviteten og utslippene. Dette bør være et absolutt krav når myndighetene eller
deler av virkemiddelapparatet bevilger penger til ny teknologi og omstilling av flåten. Gode tall er
også avgjørende, hvis næringen skal inngå en miljøavtale med myndighetene på samme måte som
jordbruket. Del 3 behandler klimapolitikken og virkemidler.
Eksempelvis er det viktig med bedre tall for å vurdere effekten av et eventuelt krav til lav- og
nullutslipp for ulike fartøy i havbruksnæringen. Uten gode utslippstall vil det være vanskelig å vite
hvordan en slik regulering vil treffe og effekten av denne.
For den enkelte skipper og reder vil det være en fordel jo mer data som er tilgjengelig for å kunne
sammenligne seg med andre og lære mest mulig. Eierskapet til og delbarheten av statistikken er
derfor også viktig i arbeide med å etablere et bedre tallgrunnlag.
Statistikk-kravet må rettes mot fartøy over en viss størrelse og mot oppdrettsanlegg. På den måten
får man kontroll med utviklingen knyttet til hele sjømatnæringen. Det er naturlig at rapporteringen
mellom disse gruppene ses i sammenheng for å unngå dobbelttelling
Det er myndighetene som legger sterke føringer for klimapolitikken på næringsnivå i Norge, og derfor
bør myndighetene ta et ansvar for å få en gjennomtenkt rapporteringspraksis og god statistikk. Det
kan bety en forskriftsfesting av en rapporterings-/svarplikt.
Det er flere muligheter for hvordan et slikt arbeid kan organiseres. En mulighet vil være å gi
Fiskeridirektoratet ansvar for å lage statistikk for forbruk av drivstoff/energi og utslipp av klimagasser
fra både fiskeflåten og oppdrettsnæringen. Det er i dag Fiskeridirektoratet som har ansvar for resten
av statistikken fra sjømatnæringen, og har tatt over mye av SSBs oppgaver innenfor sjømat. Dette er
behandlet i del 4 av rapporten
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Innledning - Vekstambisjoner i sjømatnæringen
Havbruk og fiske er viktige næring for Norge. Samtidig står disse sektorene for store klimagassutslipp.
Utslipp fra havbruk og fiske må i likhet med alle andre næringer i Norge kraftig ned skal vi nå
klimamålene og bli et lavutslippssamfunn i framtiden.
Fangst av villfisk følger endringer i det som vurderes som bærekraftig uttak av de ulike fiskeslag og
sjømat. Denne mengden har variert rundt en nokså stabil samlet mengde de siste 20 årene. Det er
derfor ingen vekstinduserte årsaker til å frykte betydelige økte utslipp fra fiskeflåten. Drivstoffforbruket vil i stor grad følge den årlige kvoten, og hvor mye fiskeflåten må seile for å fange inn
kvoten. Dette gir et «naturlig» tak på den potensielle utslippsmengden. Dette utslippet kan man så
redusere gjennom ulike tiltak.
Fra oppdrett er saken en helt annen. Det har vært en meget kraftig vekst i akvakulturen i Norge, der
oppdrett av laks har vært toneangivende. Produksjonen (uttaket) er mer enn tredoblet på 20 år og
har de siste fire årene vokste med rundt 22 prosent til 1,64 millioner tonn i 2021 (inkl. regnbueørret).
Planene fremover er fortsatt vekst, innenfor bærekraftige rammer. Veksttall som har vært trukket
opp tidligere, og ofte gjengitt, er en dobling av produksjonen i 2030 til tre millioner tonn og
tredobling til fem millioner tonn i 20503.
Dersom slike vekstambisjoner skal realiseres, er det ekstra viktig å kunne vurdere i hvilken grad
næringens produksjon er bærekraftig, inkludert hvor store klimagassutslipp sjømatnæringen samlet
sett representerer, hvor de oppstår og i hvilken grad ulike tiltak har effekt. Til nå har fokuset vært
størst på miljø (utslipp til sjø og rømninger), fotavtrykk fra fôr og fiskehelse.
Det har f.eks. blitt innført et trafikklyssystem for 13 ulike produksjonsområder. Systemet skal bidra til
en mer forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa
påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de får
sin produksjonskapasitet redusert4. I 2022 skal systemet justeres5.
En tett oppfølging er viktig for en næring som har som mål å være bærekraftig. Åpenhet og god
tilgang også på ulike utslippsdata vil gjøre det lettere for aktørene i næringen å lære av hverandre og
sammen styre mot en mer sirkulær, klimavennlig og sunn virksomhet.
Det er i dag ingen systematisk innsamling av tall for forbruk av drivstoff fra oppdrettsnæringen.
Dermed vet man heller hvor store klimagassutslippene er, eller hvor store potensial det er for å
redusere utslippene.
For villfisknæringen foreligger det fire ulike tidsserier for forbruk og utslipp av klimagasser. Disse fire
er samlet inn på ulike måte og med ulike formål, og gir dermed nokså sprikende resultater.
Det er behov for en mer systematisk innsamling og bearbeiding av drivstofforbruk og utslippstall fra
sjømatnæringen, med eksplisitt formål å måle klimagassutslipp fra norsk sjømatnæring.

Samlet eksportverdi av havbruk og fiske
Eksportverdien av oppdrettsfisk var i 2021 på 85 milliarder kroner, mens eksportverdien av villfisk var
35 milliarder kroner, i henhold til tall fra Norges sjømatråd.

3

F. kystdepartementet, “Verdiskaping basert på produktive hav i 2050,” Aug. 2012 ( Verdiskaping basert på
produktive hav i 2050 - regjeringen.no )
4
Regjeringen skrur på trafikklyset i havbruksnæringen - regjeringen.no
5
Regjeringen har fått nye rapporter om hvordan lakselus har påvirket villfisk i 2021 - regjeringen.no
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Figur 1 Samlet eksportverdi havbruk og fiske 2011-2021. Kilde: Norges sjømatråd

De tre største eksportmarkedene for norsk sjømat (målt i verdi) er Polen, Danmark og Frankrike, ref.
Figur 2. Mål i mengde er topp 3 land, Danmark, Polen og Kina ( Figur 3).
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Figur 2 Top-10 eksportmarkeder for norsk sjømat målt i verdi. Kilde: Norges Sjømatråd
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Figur 3 Top-10 eksportmarkeder for norsk sjømat målt etter eksportert mengde (i tonn). Kilde: Norges Sjømatråd.

Del 1 – Fangst og Fiske
Om fiskeri
Det var i 2021 om lag 10 800 aktive fiskere i Norge, av denne gruppen hadde 9 500 personer fiskeri
som hovedyrke. Antallet aktive fiskere har hold seg stabilt siste fem år på rundt 11 000 fiskere etter
et større fall fra rundt 1986 til 2015, der antallet gikk fra nesten 30 000 aktive fiskere til rett over
11 000 fiskere. Utviklingen er gjengitt i Figur 4.

Antall fiskere i Norge
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Figur 4: Antall sysselsatte, hovedyrke og biyrke målt i manntall. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Fiskerisektoren er størst i de nordligste fylkene Troms og Finnmark, og Nordland, etterfulgt av
vestlandsfylkene Møre og Romsdal og Vestland. Disse fire fylkene sysselsetter til sammen over 80
prosent av alle fiskerne i Norge. Målt i sysselsetting er ikke fiskerisektoren en stor næring på
landsbasis, men den er viktig for sysselsetting langs kysten, spesielt lengst nord i Norge. I Troms og
Finnmark og Nordland utgjør næringen rundt to prosent av de sysselsatte i fylkene.
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Figur 5: Sysselsetting etter fylke. Kilde: Fiskeridirektoratet

Fiskerisektoren skaper også ringvirkninger på land. Ifølge en analyse av Nofima6 var
sysselsettingseffektene fra aktiviteten i fisket i 2019 om lag 15 500 sysselsatte, hvorav 5 700 jobbet i
leverandørbedrifter. Dette utgjør om lag 13 000 årsverk. Da er ikke aktivitet i foredlingsindustrien
tatt hensyn til, eller indirekte effekter i offentlig sektor og tjenesteytende næringer. I samme rapport
estimerer Nofima at bransjen sto for netto verdiskaping på 22,7 milliarder kroner, 16,6 milliarder
Villfisk-næringen er en betydelig eksportnæring med en samlet eksport på 31,5 milliarder kroner i
2020. Det utgjorde syv prosent av tradisjonell vareeksport i 2020, og leverer dermed et vesentlig
bidrag til norsk eksport. De største slagene er torsk og makrell. Villfiskens andel av samlet
fiskeeksport har holdt seg stabil på 28-29 prosent de siste fem årene.

6

Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019
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Figur 6 Eksporten fra den norske fiskeflåten har vokst betydelig de siste årene og utgjorde 31,5 milliarder kroner i 2020.
Kilde: Sjømatrådet

Fangst målt i vekt har fluktuert mellom 2,7 millioner tonn og 2,2 millioner tonn siste 20 år. Verdien
har også fluktuert, men i en stigende trend. Fra 2013 frem til 2021 har verdien av fangsten steget
med nesten 10 milliarder kroner til 23 milliarder kroner i løpende kroner. I snitt har prisen på
rundfisk steget fra 3,6 kroner per kilo i 2000 til 9 kroner per kilo i 2021, se utvikling i Figur 7.
Variasjonen i fangst år for år er viktig å ta med i betraktningen når man evaluerer næringens
resultater i form av klimagassutslipp.
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Figur 7 Fangst (tonn rundvekt) og fangstverd (i 1000 kroner) i. Kilde: Fiskeridirektoratet

Stakeholder AS

Kartlegging av utslipp fra fiskeri og havbruk i Norge

9

Kort om utslippsutvikling i Norge – samlet
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Figur 8 Utslipp i Norge - samlet Kilde: SSB (tabell 08940)

Klimagassutslippene i Norge var på sitt høyeste i 2007 med 56,6 millioner tonn. Utslippene har
gradvis falt siden, og utslippene i 2020 var lavere enn utslippene i 1990. I 1990 var utslippene 51,4
millioner tonn CO2-ekv. mot 49,3 millioner tonn i 2020. Utslippsutviklingen beveger seg i riktig
retning, men farten er per i dag ikke rask nok skal Norges klimamål i henhold til Parisavtalen
overholdes. Norges innmeldte mål til Parisavtalen er at utslippene i 2030 skal reduseres med 50-55
prosent, målt mot 1990.
De tre største utslippssektorene er olje- og gassutvinning, industri og bergverk og veitrafikk, som
samlet står for om lag 2/3 av utslippene i Norge. Største delen av utslippene fra olje- og
gassutvinning og industrien er underlagt det europeiske kvotesystemet. Veitrafikk er den største
ikke-kvotepliktige utslippssektoren. Den fjerde største utslippskilden er «samleposten» for annen
type transport, som inkluderer luft- og sjøfart.

Stakeholder AS

Kartlegging av utslipp fra fiskeri og havbruk i Norge

10

Klimagassutslipp Norge 1990-2020
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Figur 9 Utslipp i Norge fordelt på aktivitet 1990-2020. Sjøfart og fiske ligger er en del av den sorte prikkete linjen. Kilde: SSB
(tabell 08940)

Utslippsutvikling sjøfart og fiske
Utslipp innenriks sjøfart og fiske
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Figur 10 Utslipp innenriks Sjøfart og fiske (Kilde SSB)

I henhold til tall fra SSB var utslipp fra innenriks sjøfart og fiske på 3,7 millioner tonn i 2020, noe som
tilsvarer om lag 7,5 prosent av utslippene i det norske klimagassregnskapet. Selv om utslippene
nådde en foreløpig topp i 1999, har utslippene fra innenriks sjøfart og fiske økt betydelig siden 1990,
referanseåret for de norske klimamålene. Utslippsveksten målt mot 1990 nivået er på om lag 44
prosent. Denne utviklingen understreker at det er en «negativ» trend som må snus, hvis innenriks
sjøfart og fiske samlet sett skal bidra til at de norske klimamålene nås.
Selv om utslippene fra fiske foreløpig nådde en utslippstopp rundt årtusenskiftet, har utslippene i
henhold til SSBs gradvis økt de siste årene. Det er noe usikkert hva det faktiske utslippsnivået fra
fiske er, og det eksisterer flere dataserier som gir ulikt resultat.
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Utslipp - inneriks sjøfart og fiske
1000 tonn CO2-ekv.
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Figur 11 Utslipp innenriks sjøfart og fiske. Kilde:SSB

Fiskeri –flåteutvikling
Flåtens utvikling7
Antall fartøy totalt vist i Figur 12, er kraftig redusert siden midten av 1980 tallet, fra 24 000 fiskebåter
registrert i 1985, ned til 5633 registrerte fartøy i 2021. Reduksjonen har bremset opp fra om lag 2010
og har ligget relativt stabilt siste 10 år. Antall aktive fartøy (fartøy med registrert fangstinntekt) har
ikke opplevd samme reduksjonen, men antall fartøy er også her redusert betydelig, fra 12 771 fartøy
i 1985 til 4 844 fartøy i 2021.

Utvikling i antall registrerte fiskefartøy i Norge
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Figur 12: Antall fiskefartøy totalt og antall aktive fartøy. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Fiskeflåten deles inn i to hovedkategorier: Kystfiskeflåten og havfiskeflåten. Grensen mellom de to er
basert på båtens størrelse, og i Norge var den satt til 28 meter inntil 2008. Men det er nå fri
fartøysutforming mht. lengde i kystflåten, slik at det inkluderer fartøy fra 8 til 60 meter.

7

All statistikk benyttet i dette avsnittet er basert på fartøyenes faktiske lengde, ikke hjemmelslengde.
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De fleste fiskebåtene i flåten er små, under 11 meter. Basert på aktive fartøy med inntekt utgjorde
antall fiskebåter under 11 meter i 2021 om lag 78 prosent av den totale flåten.
Kystflåten totalt står for om lag 95 % av den samlede flåten. Havfiskeflåten står for om lag 5 %. Dette
er en viktig observasjon med tanke på utslippene.

Figur 13: Fordeling fartøy etter lengdegruppe.

Det foregår hele tiden en flåtefornying, og det gir utslag i flåtens samlede motorkraft. I 2001 var det
nesten 12 000 fiskebåter i flåten mot knappe 6000 fartøy i 2020, men samlet motorkraft var i 2020
høyere enn i 2001. Det var en reduksjon i samlet motorkraft fra 2001 frem mot 2006, og deretter en
relativt flat utvikling frem mot 2016, deretter har samlet motorkraft økt. Figur 14 tar ikke hensyn til
sammensetningen av flåten, der store nye båter over 28 meter vil trekke samlet motorkraft opp, men
frafall av små båter med liten motor ikke vil påvirke samlet motorkraft vesentlig. Samlet motorkraft
bestemmer kapasiteten til å forbruke drivstoff per tidsenhet og påvirker dermed utslippene.
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Figur 14: Antall fartøy og total motorkraft. Kilde: Fiskeridirektoratet.
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Dersom vi ser på gjennomsnittlig motorkraft per båt fordelt på lengdegruppe ser vi derimot en klar
trend: Båtene i alle lengeklasser har økt sin motorstørrelse målt i 2020 både mot 2010 og 2000.
Størst relativ vekst har det vært i båtene under 11 meter, se Figur 15.
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Figur 15: Gjennomsnittlig motorkraft fordelt på lengdegruppe i utvalgte år. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Utslipp fra fiskeri
I Figur 16 er tidsseriene for utslippsdata fra fiskeri og fangst fra de fire ulike kildene samlet. Disse er
beskrevet mer inngående i neste kapittel. Av de 4 tidsseriene er Fiskeridirektoratets tall fra
lønnsomhetsundersøkelsen det som gir høyest utslipp, og tallene fra Garantikassen er det som ligger
lavest. SSB tallene ligger som regel noe over garantikassen, med unntak av perioden mellom 2010 og
2014. Med tanke på at SSBs tall er basert salg av drivstoff i Norge, er dette noe rart og indikerer at
fordelingen av utslipp på fiskeri ikke er helt optimal. Selv om det fortsatt er forskjell, har de ulike
tidsseriene konvergert de siste 4-5 årene.
Dersom vi sammenligner SSBs tall med tall basert på Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse,
kan noe av forskjellen antagelig forklares ved at en del av drivstoffet som brukes av norske fiskere
kjøpes i utlandet eller i internasjonale farvann fra bunkersbåter. Begge steder kan norske fartøy fylle
avgiftsfritt. Forskjellen mellom SSBs tall og Fiskeridirektoratets tall er knappe 200 000 tonn CO2 i
2020, og om lag det samme i 2021 basert på våre estimater for 2021. Det er relativt sett et stort
sprik.
Kystverkets tall er basert på AIS-målinger, og tallene beregnes basert på informasjon om
motorstørrelse. Kystverkets data/modell fanger også opp utenlandske fartøy, som kan ha bunkret i
utlandet, og har seilt i norsk økonomisk sone. Det skilles ikke mellom norske og utenlandske fartøy,
og beregningene gjøres basert på seiling i norsk økonomisk sone. For hele den maritime flåten gir
Kystverkets tall antagelig et ok anslag, men det er en del faktorer som vil påvirke sensitiviteten og
påliteligheten til dataen. F.eks. vil ikke beregningene ta høyde for økt forbruk når redskap, som trål,
er ute.
Om lag 5000 mindre fiskefartøy under 15 meter har ikke AIS-måler. DNV har ifølge et
partssammensatt utvalg (NFDs partsutvalg for klimatiltak og virkemidler i fiskeflåten 2019) beregnet
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utslipp fra disse fartøy til om lag 240 000 tonn. Tallene i FHF-rapporten Klimaveikart for norsk
fiskeflåte: En oppdatering av rapporten fra 2017 (fhf.no) inkluderer disse utslippstallene. De er ikke
inkludert her. Utslipp fra AIS-data inkluderer også utenlandske fartøy som har seilt/operert i
forvaltningsområdene Barentshavet, Nordsjøen og Norskehavet.
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Figur 16 Utslippsutvikling fiskeri 1988-2021. Tall for 2021 er basert på foreløpige tall og estimater. Kilde: Garantikassen,
Kystverket (Havbase), Fiskeridirektoratet og SSB.

De fire tallseriene viser godt sammenfall med hensyn til trenden. Det var en tydelig nedgang i
forbruket av drivstoff og dermed klimagassutslipp fra begynnelsen av årtusenskiftet og frem til 2014.
Her er tallene fra SSB og Fiskeridirektoratet veldig klare, mens tallene fra Garantikassen gir noe
mindre utslag.
Tabell 1 Ulike metoder for å beregne klimagassutslipp fra norske fiskefartøy

Kilde

SSB

Metode

Beregner utslipp
basert på salg av
drivstoff i Norge
(fastland og innenfor
12 nm)
Garantikassen for fiskere
Beregner drivstoffkjøp
i Norge basert på krav
om refusjon av
mineraloljeavgift
Kystverket (AIS)
Beregne utslipp basert
på fartøyenes
bevegelser i norsk øk.
sone (200 nM)
oppfanget av
satellitter (AIS)
Fiskeridirektoratets
Beregne
lønnsomhetsundersøkelse drivstofforbruk basert
på en
utvalgsundersøkelse

Stakeholder AS

Omfatter

2020
(utslipp i 1000
tonn CO2 )
852

2021
(utslipp i 1000
tonn CO2 )
889-909
(estimat)

Norske og
utenlandske fartøy

706

754

Norske og
utenlandske fartøy

996

1017

Kun norske fartøy

1051

1098-1123
(estimat)

Norske og
utenlandske fartøy
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Nærmere om de ulike datakildene for utslipp fra fiskeflåten
Det er i dag fire offentlig tilgjengelige kilder for å vurdere utviklingen i klimagassutslipp fra
fiskeflåten. Disse gir ulike resultater, noe som først og fremst skyldes at dataene samles inn med
ulike formål, er basert på ulike data og benytter ulike metoder.

SSB
SSB beregner utslipp basert på salg av drivstoff til fiskefartøy gjort i Norge til fartøy med alle
nasjonaliteter. SSBs oppgave er å rapportere videre CO2-utslipp basert på salg av drivstoff i Norge til
FN og EU. Utslippstallene baserer seg på en fordeling i henhold til energibalansen. Som følge av
metodiske endringer har utslippstallene for fiske og fangst endret seg og blitt justert mye de siste
fem-seks årene.
SSB har to serier som fanger opp fiskeri, en som bare er fiske, og en som inkluderer fangst. Begge
dataseriene går fra 1990 til 2020. Tall for 2021 er estimert basert på årlig endring basert på
tilgjengelig forbruksdata for 2021 (Garantikassen og Havbase). Vi har benyttet tidsserien fiske og
fangst. Som det går fram av Figur 17 er forskjellen mellom de to seriene marginal. I snitt over
perioden er differansen på 28 000 tonn CO2-ekv.

SSB - utslipp til luft fra fiskeri
1000 tonn CO2-ekv.
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Figur 17 Utslipp fra fiske og fangst. Kilde: SSB (tabell 08940 og 09288)

Garantikassen
Fiskeflåten er gjennom særavgiftsforskriften fritatt for grunnavgift på mineralolje, men betaler
imidlertid grunnavgiften ved bunkring når fiske skal skje i nære farvann i Norge (innenfor 250 n.m).
Det må søkes om refusjon av betalt grunnavgift til Garantikassen. Dette gir grunnlag for å beregne
fiskeflåtens forbruk av drivstoff. Fiskeri utenfor «nære farvann» skal ikke betal mineraloljeavgift, og
dette forbruket fanges ikke opp i tallmaterialet.
Tallene fra Garantikassen kan fordeles på lengdedata for fartøyene som har søkt refusjon. Siden
forbrukstallene er antall liter diesel det er innvilget refusjon for grunnavgift er naturlignok ikke
forbrukstallene fullstendige, og viser ikke hvor stort det samlede forbruket av drivstoff var i fiskeri for
det respektive året.
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Dataen fra garantikassen (intervallet 1988-20218) viser antall liter det er søkt om refusjon av
mineraloljeavgift for. Tallene for 2021 er per 1.mai ikke fullstendige. Garantikassen anslår at de er ca.
80-85 % fullstendige målt i antall fartøy. Basert på en gjennomgang opp mot de foregående tre
årene, er det i hovedsak refusjonssøknader for fiskefartøy mellom 1-16 meter hvor det per skrivende
stund er betydelig lavere innrapporteringer. Historisk står disse fartøyene for en mindre del av det
innrapporterte forbruket. I perioden 2018-2020 sto fartøy i kategorien 1-16 meter for mellom 11- 9
% av det samlede forbruket innrapportert til Garantikassen.
Tallene i Figur 18 viser antall søknader som er foretatt. Hver enkelt båt kan ha en til flere bunkringer
pr. søknad. I tillegg kan hver enkelt båt ha flere søknader i løpet av et år. Antall søknader kan derfor
variere per år, selv om antall fartøy ikke endres.

Rapportering siste 4 år fordelt på fartøyslengde
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Figur 18 Innrapportering til Garantikassen siste 4 år. Kilde: Garantikassen

Tidligere hadde fiskeri redusert CO2-avgift, men fra 2020 ble denne fjernet og nå betaler fiskeflåten
full CO2-avgift. Samtidig ble det innført en kompensasjonsordning for avgiften, som er knyttet opp
mot fangstmengde. Forbrukstallene for fartøy som har søkt om refusjon for
mineraloljeavgift/grunnavgift kan også deles inn i gruppene Fiskeridirektoratet opprettet ved den
nye kompensasjonsordningen. Dette er relativt grove inndelinger:
-

-

8

Havgående fartøy – Fartøy som har tillatelser som i hovedsak tildeles havgående fartøy
Kystreketrål - er definert som fartøy som ikke tilhører gruppen med havgående fartøy,
og som har en inntekt fra reke/krepsefisket i det aktuelle året som overstiger 50 % av
fartøyets totalinntekt.
Kystfartøy - fartøy som ikke tilhører gruppen med havgående fartøy og som har en
inntekt fra reke/krepsefisket som er mindre enn 50 % av fartøyets totalinntekt i det
aktuelle året.

Tall for 2021 er senest hentet inn mai 2022, tallene er derfor ikke endelige.
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Utslipp Garantikassen - fordelt på katergori
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Figur 19 Beregnet utslipp fra fiskeri basert på forbrukstall fra Garantikassen. Kilde: Garantikasse

Kystverket (Havbase):
Kystverket bruker en modell til å estimere utslipp fra ulike typer fartøy som seiler i norsk økonomisk
sone (NØS), Havbase9. Havbase viser AIS data (posisjonsmeldinger) til skipstrafikken som seiler i NØS.
Utslippsberegningen inkluderer både norske og utenlandske fartøy. Løsningen viser ulike effekter av
skipstrafikk i form av utseilt distanse, utslipp til luft og trafikkfrekvenser.
Utslipp beregnes basert på en estimering av drivstoff forbruk ved å følge fartøyenes bevegelser og
hastighet innenfor norsk økonomisk sone basert på data fanget av satellitter (AIS). Dette kombineres
med data om båtens størrelse og motorkraft. For at det skal være mulig å beregne utslipp, må
fartøysdata til det enkelte fartøy være registrert i registeret til DNV som AIS data kobles opp mot.
Dersom fartøyet ikke er i dette registeret, eller det ikke får treff på MMSI-nummer, beregnes det ikke
utslipp fra fartøyet.
Som med alle modeller er det flere ulike feilkilder som gjør at utslippstallet ikke er presist og sårbart
for feilaktige beregninger. Grovt sett fungerer løsningen bra til for å vise utslippsutvikling over tid for
de fleste fartøyskategorier, samt fordeling av utslipp mellom de ulike havområdene etc. Både norske
og utenlandske fartøy omfattes av beregningene.
For fiskefartøy vil det ikke bli tatt hensyn til om fartøyene har ute fiskeredskap som øker forbruket
osv. Det tas ikke hensyn til hybridisering, elektrifisering, biodrivstoff etc. med dagens modell, da den
tar utgangspunkt i installert motoreffekt og antar at forbruket er basert på fossil diesel. Per i dag vil
dette gi lite utslag for fiskeflåten, da det per i dag er lite bruk av alternative drivstoff og
framdriftsløsninger (f.eks. batterielektrifisering). Dersom det skal beregnes utslipp fra andre
fartøysklasser med høyere grad av elektrifisering etc. vil det gi et mer uriktig bilde.
Dataserien fra Havbase dekker perioden 2011-2021. Vi har ikke inkludert 2011, fordi tallene ligger
markant lavere og antagelig gir et galt bilde av utslippene fra fiskeflåten det året.
Utslippene fra Havbase kan fordeles på fartøyets størrelse, mål som brutto tonn. Størstedelen av
utslippene er fra fiskefartøy i kategorien 1000-5000 bruttotonn.

9

Havbase.no

Stakeholder AS

Kartlegging av utslipp fra fiskeri og havbruk i Norge

18

1200 000

9500 000

1000 000

9000 000

800 000

8500 000

nm

Tonn CO2

Utslipp fiskefartøy (Havbase - AIS-data)

600 000
8000 000

400 000

7500 000

200 000
-

2012

2013

1000 - 4999 BT

2014

2015

< 1000 BT

2016

2017

2018

5000 - 9999 BT

2019

2020

Totalt

2021

7000 000

Utseilt distanse (nm) - h.a

Figur 20 Utslipp fra Fiskefartøy i NØS 2012-2021. Kilde: Havbase/Kystverket

Fiskeridirektoratet
Opplysninger om drivstofforbruk fra den norske fiskeflåten er samlet inn siden 2001 i forbindelse
med den årlige lønnsomhetsundersøkelsen til Fiskeridirektoratet. Det er ikke alle fartøy som er med i
lønnsomhetsundersøkelsen som har oppgitt drivstofforbruk.
Direktoratet beregner gjennomsnitt av de fartøy som har oppgitt drivstofforbruk i fartøygruppen
(fartøygrupper som ligger til grunn for innsamling av opplysninger i undersøkelsen) og justerer dette
opp med antall i populasjonen i den fartøygruppen. Dette gir ikke et nøyaktig svar, men et rimelig
anslag for samlet forbruk i hver fartøygruppe. Presisjonsgraden vil naturlignok avhenge av antall
fartøy inkludert i undersøkelsen og antall av disse som rapporterer inn forbruk.
I 2020 undersøkelsen har 87% av utvalget samlet sett oppgitt forbruk, og fiskeridirektoratet har
justert opp samlet forbruk for de ulike kategoriene ved å multiplisere antall fartøy i flåtekategorien
(populasjonen) med snittforbruket basert på tallene fra undersøkelsen. Videre har vi beregnet samlet
forbruk av drivstoff ved å justere for total fangstmengde mot populasjonens andel av samlet
fangstmengde. Det er usikkert hvor stort diesel forbruket er for «rest-fangsten», oppjusteringer er
dermed beheftet med noe usikkerhet. Hvis restfangsten er fisket med fartøy hvor forbruket er
høyere per fisket enhet vil det samlede utslippet være høyere enn oppjusteringer, og for høyt
dersom «restfangsten» er fisket med et lavere gjennomsnittlig forbruk.
Antall fartøy i populasjonen som dekkes målt mot antall aktive fiskefartøy har økt noe, men det
dekker under 40 % av samlet fiskeflåte (aktive delen) målt i antall.
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Fartøyspopulasjon som omfattes av lønnsomhetsundersøkelsen målt som
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Figur 21 Antall fartøy i populasjonen som dekkes av lønnsomhetsundersøkelsen målt mot antall aktive fiskefartøy. Egne
beregninger basert på tall fra Fiskeridirektoratet.

Selv om populasjonen dekker under 50% av den samlede aktive fiskeflåten, har populasjonen som er
dekket av fartøy fra undersøkelsen i snitt over 2001-2020 svart for rundt 90 % av den totale
fangstmengden i Norge. Undersøkelsen dekker kun norskregistrerte fartøy. Det oppjusterte
forbrukstallet er ikke fordelt på fartøygruppene som er inkludert i lønnsomhetsundersøkelsen og
type fiske, da disse tallene allerede er oppjustert mot populasjonstall av Fiskeridirektoratet.
For 2021 har vi estimert forbruket basert på gjennomsnittlig endring fra 2020 til 2021 basert på data
fra Garantikassen og Havbasetallene.
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Figur 22 Utslipp basert på forbrukstall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse. Kilde: Fiskeridirektoratet

Utslippsutvikling og fangstmengde
Fangst og fiske i Norge var på sitt høyeste i starten av 2000-tallet (når fangst fra utenlandske fartøy er
inkludert). For fangst med norske fartøy har fangstmengden variert med +/- 240 000 tonn rundt et
snitt på 2,5 millioner tonn (rundvekt). Fangstdata er basert på fiskeridirektoratets landings- og
sluttseddelregister. Registeret omfatter fangst som er levert av norske fartøy, både i Norge og i
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utlandet, og fangst levert i Norge av utenlandske fartøy. Dataene er innsendt via fiskesalgslagene til
Fiskeridirektoratet.
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Figur 23 Fangst (tonn rundvekt) og fangstverd (i 1000 kroner). Kilde: Fiskeridirektoratet

Forbruk av drivstoff (og tilhørende utslipp) vil naturlignok vil være påvirket av hvor mye som fiskes og
hvor langt fartøyene må seile for å fiske opp kvoten. Vi har ikke her gått detaljert inn i årlige kvoter,
om det er gode eller dårlige år osv. noe som naturlig vil påvirke aktivitet og forbruk av drivstoff.
Basert på utslippstallene og fangstdata har vi beregnet noen generelle og overordnede
utslippsintensiteter. Det vil trolig være variasjoner innenfor de ulike fartøyskategoriene og for type
fiske, og redskap. Utslippsintensitetene basert på SSB og Fiskeridirektoratets tall gikk ned fra 2001 til
2010/11. Intensiteten basert på Garantikassen gikk også noe ned i samme periode. Fra 2010/11 har
intensiteten gått noe opp. Ikke overraskende med tanke på at utslippene over denne perioden
gradvis har økt, mens fangstmengden har holdt seg relativt stabil. Dette mønsteret er relativt likt om
fangst fra utenlandske fartøy inkluderes eller ikke.
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Figur 24 Utslippsintensitet for fangst med norske fartøy - tonn CO2/tonn fisk (rundvekt). Kilde: Fiskeridirektoratet
(fangstdata) og egne beregninger
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Figur 25 Utslippsintensitet for fangst med norske fartøy og utenlandske fartøy - tonn CO2/tonn fisk (rundvekt). Kilde:
Fiskeridirektoratet (fangstdata) og egne beregninger

Utslipp fordelt på ulike fartøyskategorier og segmenter
Basert på data fra både fiskeridirektoratet og garantikassen er det mulig å se på hvordan forbruk og
utslipp fordeler seg på ulike type fiske og fartøyslengder.
Basert på tallene fra lønnsomhetsundersøkelsen til Fiskeridirektoratet står konvensjonelle kystfartøy
for den største andelen av flåtepopulasjonen. Ringnot og Torsketrål stå for en liten andel av den
samlede flåten. Naturlignok vil andelen målt opp mot den samlede aktive flåten være enda lavere, da
flåtepopulasjonen dekket av undersøkelsen dekker om lag 40 % av den samlede aktive fiskeflåten
(ref. Figur 21)
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Figur 26 Type fiskefartøy som andel av samlet flåtepopulasjon (areal). Kilde: Fiskedirektoratet

Selv om ringnot og torsketrål står for en liten andel av antall fartøy i den samlede flåten, står de for
en betydelig andel av det samlede forbruket av drivstoffet. Basert på tall fra
lønnsomhetsundersøkelsen står torsketrål og ringnot for 40 % og 21% av det samlede
drivstofforbruket i 2020 for fartøyene omfattet av lønnsomhetsundersøkelsen.
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Figur 27 Torsketråls andel av fartøy i populasjonen og andel drivstofforbruk. Kilde: Fiskeridirektoratet
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Figur 28 Ringnots andel av fartøy i populasjonen og andel drivstofforbruk. Kilde: Fiskeridirektoratet

Det er ikke unaturlig at torsketrål står for en betydelig andel av forbruket, da torsk og annen bunnfisk
står for en ikke ubetydelig del av samlet fiske. Figur 29 viser utvikling i fangstmengde for utvalgte
bunnfiskearter. Ringnot brukes til å fiske pelagisk fisk (Sild, makrell osv.). Sei er plassert som bunnfisk,
selv om den også kan fanges pelagisk. Utslippsutviklingen (og utvikling i forbruk) kan trolig forklares
med en betydelig redusert fangstmengde over perioden 2000-2021, ref. Figur 30
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Figur 29 Utvalgt fangst av bunnfiskearter. Kilde: Fiskeridirektoratet
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Figur 30 Utvalgt fangst av pelagiske fiskearter. Kilde: Fiskeridirektoratet

Basert på data fra lønnsomhetsundersøkelsen til fiskeridirektoratet er det torsketrål som står for den
største delen av utslippet knyttet til fiske, fulgt av ringnot. Som tidligere forklart er tall for 2021
estimert. Utslippsfordelingen og utviklingen er ikke unaturlig med tanke på bunn- og pelagisk fiskes
andel av samlet fangst, og utviklingen i fangst. Se også Tabell 2Tabell 2. Tallene er basert på
lønnsomhetsundersøkelsen utført av Fiskeridirektoratet. Tallene for 2020 og 2021 er estimater
basert på utviklingen hele flåtens utslipp i 2020 og 2021, og viser utslippene fra hver fartøyklasse i
2019 basert på Fiskeridirektoratets tall oppjustert til å dekke hele fiskeflåten (vektjustert). For årene
2020 og 2021 har vi laget estimater for utvikling i hele flåtens drivstofforbruk.
Figur 33 viser hvordan drivstofforbruk per kilo rund fisk har endret seg siste 20 år. Én medvirkende
årsak til at utviklingen har stanset opp og effektiviteten har avtatt de siste årene er større fartøy. Én
av årsakene til at båtene er blitt større er at de havgående fartøyene tar med seg mer biologisk
reststoff til land. Korrigert for dette, vil antagelig utviklingen seg noe annerledes ut. Dette vil bli
nærmere studert i et forskningsprosjekt utlyst av FHF våren 2022.
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Utslipp fordelt på type fiske
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Figur 31 Utslipp fordelt på type fiske. Kilde: Fiskeridirektoratet

%-vis fordeling av utslipp fordelt på type fiske
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Figur 32 Prosent-fordeling av utslipp fordelt på type fiske/fartøy. Kilde: Fiskeridirektoratet.
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Figur 33 Figuren viser utviklingen i energieffektivitet for de ulike fartøyklasser. Tallene er hentet T. og S. Thompson 2021 og
basert på Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse.

Utslipp av CO2-ekv
fiskeflåten 1000 tonn
Konvensjonelle
Kystnot
kystfartøy

2018
2019

Kystreketrål

Konvensjonelt
- havfisk

Torsketrål

Ringnot

Pelagi
sk trål

Havgå
ende
krabbe
-fartøy

174
159

44
43

82
64

66
70

424
416

286
221

57
73

18
18

135

69

33

78

422

222

76

15

I alt

1 157
1 066
1 052

2020
141

73

35

81

440

232

80

15
1 099

2021

Tabell 2 Tallene er basert på lønnsomhetsundersøkelsen utført av Fiskeridirektoratet. Tallene for 2020 og 2021 er estimater
basert på utviklingen hele flåtens utslipp i 2020 og 2021.

Ser vi på tall fra Garantikassen ser vi at størstedelen av utslippene kommer fra fartøy med en lengde
mellom 31 til 81 meter. Tidligere var fiskefartøy med lengde mellom 31-61 meter den kategorien
med størst utslipp. Fra 2014/15 har utslipp fra fartøy i kategorien 61-81 meter økt, og står i dag for
den største andelen av utslippene, basert på tallene til Garantikassen. Det er også fartøy innenfor
denne gruppen som står for mer eller mindre all veksten i utslippene siden 2015/16.
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Figur 34 Utslipp fordelt på lengde. Kilde: Garantikassen.
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Figur 35 Andel av utslipp fordelt på lengdekategori. Kilde: Garantikassen

Oppsummering av utslippstall for fiske og fangst
Klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten har falt fra årtusenskiftet og frem til 2010, deretter
var det stabilt i noen år før det har beveget seg noe opp igjen. I dag ligger utslippet på i knappe 1,1
million tonn, basert på tall fra Fiskeridirektoratet, og 200 tusen tonn mindre, hvis man bruker tall fra
SSB. Mange fartøyklasser har vist økende utslipp, men utslagene blir størst for de store kystgående
fartøy og for torsketrål.
Det er flere gode datakilder tilgjengelig for fiskefartøy. Det er noe sprikende nivå på utslippene, men
de har gradvis konvergert noe. De viser mer eller mindre den samme trenden de siste årene,
utslippene har gått opp. Forskjell i nivåene mellom datasettene skyldes tildel at de har ulik hensikt
eller avgrensing, men også metodiske svakheter.
Av de fire tallseriene vi har gjennomgått, er det tall basert på Fiskeridirektoratets
lønnsomhetsundersøkelse som har den avgrensingen som er best egnet for å følge utviklingen i den
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norske fiskeflåten. Den dekker faktisk forbruk av drivstoff uansett hvor det er kjøpt eller brukt, og
den er hensiktsmessig oppdelt i fartøykategorier. Svakheten er at det er en utvalgsundersøkelse, noe
som gir opphav til usikkerhet for totalen. Den fanger heller ikke opp utslipp i norsk område fra
utenlandske fartøy. Statistikken blir dessverre tilgjengelig først høst/vinterpåfølgende år, og dermed
flere måneder etter tallene fra SSB. Det betyr at SSB har tall for 2021 i juni 2022, mens
Fiskeridirektoratets tall for 2021 kommer høsten 2022/vinter2023..
Hvis myndighetene eller næringen selv skal sette seg mål for å redusere klimagassutslippene, er det
helt nødvendig med pålitelige tall.
En viktig hensikt med gode tall også på et detaljert nivå er at de kan brukes av myndighetene og av
næringen selv til å følge utvikling og lære, samt å vurdere om tiltak, støtteordninger etc. gi ønsket
effekt.
Myndighetene trenger gode statistikk for følge med på hvordan ulike reguleringer og incentiver
påvirker energieffektiviteten og utslippene. Dette bør være et absolutt krav når myndighetene eller
deler av virkemiddelapparatet bevilger penger til ny teknologi og omstilling av flåten. Gode tall er
også avgjørende, hvis næringen skal inngå en miljøavtale med myndighetene på samme måte som
jordbruket.
For den enkelte skipper og reder vil det være en fordel jo mer data som er tilgjengelig for å kunne
sammenligne seg med andre og lære mest mulig. Eierskapet til og delbarheten av statistikken er
derfor også viktig i arbeide med å etablere et bedre tallgrunnlag.
Mulig videre arbeid med bedre rapportering og innsamling av data er omtalt i del 4.
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Del 2 – Havbruk
Havbruk er en av Norges raskest voksende næringer. Siden 2011 har eksportverdien fra
oppdrettsnæringen vokst med 183 %
Mengden oppdrettsfisk er mer enn tredoblet siden årtusenskiftet hvor det ble det produsert rundt
480 000 tonn slakteferdig fisk. I 2021 be det tatt ut om lag 1,65 millioner tonn slakteferdig fisk. Altså
1,6 milliarder kilo fisk. Med økende produksjon har også eksporten økt.
Norge eksporterte i 2021 om lag 1,35 millioner tonn oppdrettslaks og ørret basert på tall fra Norges
sjømatråd. Av dette var om lag 1,28 millioner tonn laks og 63 000 tonn ørret, til en markedsverdi på
henholdsvis 81,37 mrd. NOK og 4,05 mrd. NOK, og utgjorde om lag 70 prosent av den samlede
eksportverdien av sjømat på 121,1 mrd. NOK.
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Figur 36 Eksportverdi og mengde av laks og ørret (2012-2021). Kilde: Norges Sjømatråd
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Figur 37 Eksportverdi i mrd. NOK og % av samlet eksportverdi fordelt på art for 2021. Kilde: Norges Sjømatråd
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Fra 2012 til 2017 holdt eksporten av oppdrettslaks og ørret seg på rundt 1 million tonn, og har
gradvis økt de siste fire årene. Basert på innrapporterte tall for uttak av slaktet fisk
(Fiskeridirektoratet) har uttaket gått fra i overkant av 1,3 millioner tonn i året til 1,65 millioner tonn i
2021, en økning på 22 %. Laks utgjør omtrent 94% av produksjonen. Uttaket av regnbueørret var i
overkant av 84 000 tonn i 2021, en økning på rundt 18 000 tonn fra 2018.

Innrapportert uttak av slaktet fisk i 2018-2021
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Figur 38 Kilde: Fiskeridirektoratet

I tråd med økende produksjon har også antall tilsatt i havbruksnæringen vokst betydelig. I 2000 var
det om lag 2500 ansatte i havnbruksnøringen. I 2020 er antall tilsatte i matfiskproduksjon i overkant
av 7000. Med tanke på veksten i produksjon som er ventet framover, er det trolig at dette tallet øker
videre. Til sammenlikning er antall «direkte» tilsatte i Olje og gass næringen rundt 24 00010.
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Figur 39 Antall tilsatte i matfiskproduksjon. Kilde: Fiskeridirektoratet

Tillatelse til havbruksvirksomhet
For å produsere laks og ørret og annen oppdrett trengs det tillatelse. Konsesjoner kan derimot ikke
benyttes, og gir ikke rett til drift, uten at de knyttes til en lokalitet og denne lokaliteten er godkjent.
Retten til å produsere på en lokalitet knyttes som regel til innehaver av konsesjon. Konsesjonseier er
dermed som regel også den ansvarlige for lokaliteten.

10

Vi er hele landets industri (norskoljeoggass.no) / Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester (ssb.no)
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Havbruk er i hovedsak regulert gjennom Lov om akvakultur (akvakulturloven)11. Formålet med loven
er å fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en
bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten. I tillegg, som det går fram av §6, må det
blant annet gis tillatelse/løyve i henhold til forurensningsloven12.
Det Nærings- og fiskeridepartementet som gir tillatelse til å drive akvakultur (akvakulturtillatelse).
Akvakulturtillatelsen gir rett til produksjon av bestemte arter på avgrensede geografiske områder
(lokaliteter), med de til enhver tid fastsatte begrensninger av tillatelsens omfang. Tillatelsen
regulerer blant annet den maksimale tillatt biomassen (MTB) som anlegget kan ha. Dette gjelder i
hovedsak oppdrettsanlegg i sjøen.
Siden 2018 har antall produksjonslokasjoner (lokaliteter) for oppdrett av regnbueørret og laks (målt
som unike i drift) økt fra 830 til rundt 870 i 2021. Antall merder i drift de siste 4 årene har ligget rundt
3725 merder i snitt (+/- 25).
Som det går fram av Figur 41, varierer antall merder i drift varier over året, blant annet som følge av
uttak, vasking osv.
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Figur 40 Antall (unike) lokasjoner i drift og antall merder i drift. 2018-2021. Kilde Fiskeridirektoratet.
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Figur 41 Antall merder i produksjon over året. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Selv om antall merder i drift ikke har økt veldig mye, har uttaket av fisk økt. Uten at vi har gått i detalj
er det flere mulige faktorer som spiller inn her. Det kan trolig tilskrives økt effektivitet, bruk av bedre
teknologi, redusert dødelighet og rømming, samt økning i merdstørrelser. Over tid har merdene økt i
størrelse. Tidligere (for 15-20 år siden) var det kanskje 50 000 fisk i en 90-meters merder. I dag kan
det stå over 100 000 fisk i en merd på 130 meter (i diameter). I en rapport fra
Havforskningsinstituttet13 pekes det på at området hver oppdrettslokalitet i Norge bruker, er
tredoblet i løpet av de siste 15 årene.
Gjennomsnittlig antall merder per anlegg har holdt seg likt i områdene som er kartlagt. Størrelsen på
selve merdene og avstanden har økt, noe som gjør at anleggenes totale størrelse har økt.
Gjennomsnittet for norske anlegg i 2020 er 7 merder på 43 meter i bredde/diameter og er 520 meter
fra land. I 2005 var antall merder det samme, men størrelsen var mindre og nærmere land. Da var
merdene 23 meter i bredde/diameter og 460 m fra land.

13

Oppdrettsanlegg opptar større havområder enn før | Havforskningsinstituttet (hi.no) / Oppdrett tar større
del av havområdene enn tidligere – Norge øker mest – NRK Troms og Finnmark
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Figur 42 Uttak av laks over året - tonn per måned. Kilde Fiskeridirektoratet.

I en rapport fra Kontali Analyse m. fler14 fra desember 2020 på oppdrag fra Miljødirektoratet, ble det
blant annet kartlagt hvor mange oppdrettslokaliteter som var elektrifisert, har hybride løsninger eller
bruker konvensjonelle løsninger som diesel. Resultatet fra deres analyse er gjengitt i Tabell 1Tabell 3.
Totalt kartla de 80 % av alle oppdrettslokaliteter i Norge, som var i drift og ikke i drift på
kartleggingstidspunktet.
Lokaliteter
Sør
362
Midt-Norge
258
Nord
411
Tot.
1031
Andel av avklart/sjekket
Andel av totalt

Andel
avklart %
71 %
93 %
80 %
80 %

Elektrisk
173
119
175
467
57 %
45 %

Hybrid
5
2
23
30
4%
3%

Diesel
79
120
130
329
40 %
32 %

Antall
sjekket
257
241
328
826
80 %

Tabell 3 Kartlegging av elektrifiseringsgrad av norske oppdrettsanlegg. Kilde: Kontali Analyse, Doxacom og Apoint (2020)

Kartleggingen til Kontali m. fler er basert på oppdrettslokaliteter og ikke fôrflåter. Lokalitetene er
fast, mens fôrflåtene kan bli flyttet mellom lokalitetene. I en kartlegging fra ABB og Bellona fra 202115
anslås det at 57 % av fôrflåten i 2021 er tilkoblet landstrøm, det vil si 560 av 986 lokaliteter.
I havbruksstrategien fra regjeringen Solberg (2021)16 er det anslått at om lag 70 pst. av fôrflåtene er
tilknyttet landstrøm. En utfordring for videre elektrifisering av flåten er avstand til tilgjengelig
infrastruktur og dårlig kapasitet i el-nettet. Enova har støttet elektrifisering av flere
havbrukslokaliteter og fôrflåter. Gjennom programmet «klima- og energisatsinger i industrien»17

14

Bedre datagrunnlag i havbrukssektoren - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
Helelektrisk-havbruk_hvordan-oppnå-nullutslipp-innen-2030.pdf (bellona.org)
16
Havbruksstrategien - Et hav av muligheter - regjeringen.no
17
Klima- og energisatsinger i industrien | Enova
15
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støtter Enova hybridisering av installasjoner av batteripakke og ny landstrøm der batteri bidrar til å
redusere belastningen på nett og på land.

Klimagassutslipp fra oppdrettsnæringen
Det er i dag ingen systematisk offentlig tilgjengelig innsamling av tall for forbruk av drivstoff fra
oppdrettsnæringen og tilhørende utslipp. De faktiske klimagassutslippene knyttet til næringen er
bokstavelig talt i det blå. Det medfører blant annet at det er vanskelig å vurdere hva det faktiske
reduksjonspotensialet er og hvilke tiltak som er lønnsomme å gjennomføre for å redusere utslipp fra
oppdrettsnæringen. Skal de nasjonale (og globale) klimamålene nås, er det viktig at klimaavtrykket
fra alle næringer kan dokumenteres, inkludert havbruk.
Når det gjelder klima- og miljøavtrykk fra oppdrettsnæringen har det vært størst søkelys på klima- og
miljøavtrykket fra fôret som brukes; miljøpåvirkningen oppdrett har i fjorder; luseproblematikk;
rømming av laks og ikke minst den negative genetiske effekt på villaksen. Dette er viktige
problemstillinger som må løses, hvis skal havbruksnæringen være en bærekraftig næring, særlig i lys
av myndighetenes og næringens mål om videre vekst.
Havforskningsinstituttet (HI) publiserer årlige risikorapporter18, hvor de ser på effekter av næringen
på miljø (f.eks utslipp til sjø) og dyrevelferd. At fokuset i større grad har vært på miljø og dyrevelferd
er naturlig. Det er over 400 millioner oppdrettsfisk stående i åpne merder langs kysten til enhver tid,
noe som gjør fiskeoppdrett den største husdyrproduksjonen i Norge. Som HI peker på, «Med en så
høy biomasse er det bred enighet om at aktiviteten i større eller mindre grad påvirker miljøet både
lokalt og regionalt og det er knyttet til dels store utfordringer til dyrevelferd».
Det blir ofte pekt på at laks har et lavt klimaavtrykk sammenliknet med andre proteinkilder. At det er
lavere enn det meste av landbasert kjøttproduksjon er nok riktig, skal vi tro tallene presentert fra
Barentswatch19. Dette til tross for at det faktisk ikke foreligger en samlet kartlegging av
klimautslippene knyttet til næringen.
Sett i et verdikjede-perspektiv, kommer det største klimaavtrykket fra produksjon av laks fra fôr
(inkludert produksjon av fôrråvarer, transport og produksjon av fôret). Inkluderes ILUC
(arealbruksendring) som følge av råvareproduksjonen (f.eks. avskoging som følge soyaproduksjon)
kan fôr stå for over 70 % av de samlede utslippene fra livsløpet, men dette avhenger av hvor laksen
transporteres og med hva. I henhold til Barentswatch er utslippsbidraget størst fra transportleddet
når fersk laks sendes med fly til eksportmarkenden. Desto lengre markedet er unna, jo høyere blir
avtrykket fra denne delen av verdikjeden. I 2019 ble i underkant av 200 000 tonn norsk laks, eller om
lag 18 %, eksportert med fly (BarentsWatch).
I henhold til BarentsWatch har klimaavtrykket til lakseproduktene økt i løpet av de siste ti årene. Det
er ikke helt unaturlig sett i lys av den kraftige produksjonsveksten. De peker på at det største bidrag
kommer som følge av endring i arealbruk fra blant annet soyaproduksjon. Andre årsaker de peker på
er økt tap av fisk underveis i produksjonen, redusert vekst på grunn av lakselus og sykdommer og økt
bruk av servicebåter og brønnbåter.
Tallene BarentsWatch benytter er i hovedsak hentet fra en rapport fra Sintef20 publiserte i 2020 som
estimerte livsløpsutslipp fra ulike sjømatprodukter produsert i Norge i 2017. Sintef estimerer et

18

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering | Havforskningsinstituttet (hi.no)
Klimagassutslipp | Bærekraft i havbruk - BarentsWatch
20
report-carbon-footprint-norwegian-seafood-products-2017_final_040620.pdf (sintef.no)
19
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utslipp fra oppdrett av laks på 5,6 kg CO2-ekv.per kg rundvekt produsert og levert til slakt (dette
estimatet inkluderer ikke utslipp fra frakt til marked/kjøper).
Utslipp fra oppdrettslaks er 4-5 ganger høyere enn utslipp fra torsk per kilo spiselig protein og på linje
med kyllingkjøtt, ifølge den oppdaterte Sintef-rapporten fra 202021.
Dersom vi antar at utslippsfaktoren, fra Sintefs rapport, per produserte enhet ikke har endret seg de
siste årene, vil anslaget for samlede utslipp fra oppdrett (basert på uttak av laks og ørret) være 8,7
millioner tonn CO2-ekv. i 2021, opp fra 7,1 tonn CO2 i 2018. Det er betydelig usikkerhet i dette
anslaget, representert med min/maks søylene i Figur 43. Min/maks søylene representerer verdier
basert på «beste» og «dårligste» praksis (se vedlegg 1). I Figur 44 vises effekten av
arealbruksendringer for «base case»-estimatet.
Estimerte utslipp fra oppdrett basert på SINTEF rapport (fram til slakt)
2018-2021
12000 000

Tonn CO2-ekv.

10000 000
8000 000
6000 000
4000 000
2000 000
-

2018

2019
min

base

2020

2021

maks

Figur 43 Estimerte samlede utslipp for oppdrettslaks produsert i Norge basert på SINTEFs estimater for utslipp per kg laks
(rundvekt) fram til slakt. Kilde: SINTEF og egne beregninger.
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Tonn CO2-ekv.

Estimerte utslipp fra oppdrett fram til slakt - base case (med og uten
arealbruk fra fôr) 2018-2021
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Figur 44 Estimerte samlede utslipp «base case» med og uten arealbruksendring fra fôr, for oppdrettslaks produsert i Norge.
Beregningene er basert på SINTEFs estimater for utslipp per kg laks (rundvekt) fram til slakt. Kilde: SINTEF og egne
beregninger.

Kartlegging av de direkte utslippene - kilder
Vår kartlegging av klimagassutslipp er avgrenset til å se på utslipp fra fartøyene knyttet til
oppdrettsnæringen. Vi har kommenterer kort utslipp fra drift av merder og elektrifisering tidligere,
men vil ikke gå i detalj på dette området. Vi har i stor grad basert oss på tilgjengelig data og tall fra
tidligere rapporter.
Som tidligere påpekt er det i dag ingen systematisk offentlig tilgjengelig innsamling for de direkte
utslippene knyttet til drift og tall for forbruk av drivstoff fra oppdrettsnæringen og tilhørende utslipp.
Det er følgelig et behov for en mer systematisk innsamling og bearbeiding av drivstofforbruk og
utslippstall fra sjømatnæringen, med eksplisitt formål å måle klimagassutslipp fra norsk
sjømatnæring, og utslipp som inngår i det norske utslippsregnskapet. Bruk av fôr vil ikke være en del
av utslippene i Norge.
Det er gjort flere kartlegginger av utslipp fra havbruket og de direkte utslippen, der deler av eller hele
kjeden er kartlagt. Et utvalg av relevante rapporter er:
Selskap

Navn på rapport

Asplan Viak

Potensialet for
reduserte
klimagassutslipp og
omstilling til
lavutslippssamfunnet
for norsk
oppdrettsnæring.

Stakeholder AS

År utgitt og år den
dekker
2021, estimerer
utslipp for 2019

Kartlegging av utslipp fra fiskeri og havbruk i Norge

Hva dekker den?
Klimagassutslipp som
omfattes av prosjektet
avgrenser seg til
energibruk for
produksjonsfasen på
land,
produksjonsfasen i sjø
og fartøy. Brønnbåter
er inkludert.
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ABB/Bellona

«Helelektrisk
havbruk – hvordan
oppnå nullutslipp
innen 2030?»

Sintef

Kontali/Doxacom/aPoint

«Grønt skifte i
havbruk – Laks på
landstrøm kan kutte
300 000 tonn CO2»
Greenhouse gas
emissions of
Norwegian seafood
products in 2017
Bedre datagrunnlag i
Havbrukssektoren

2021 og 2018. Den
seneste estimerer
utslipp for 2020.

Elektrifiseringsgrad, og
utslipp fra sjøfasen fra
fôrflåten og
arbeidsbåter til den
daglige driften.
Brønnbåter er ikke
inkludert.

Fra 2020, estimerer
utslipp i 2017.

Hele verdikjeden, fra
fôr til transport ut til
sluttbruker.

2020

Fartøy (mellom 6 og
30 meter), samt
lokasjoner
(merder/fôrflåte)

De største aktørene som MOWI, Lerøy, Cermaq, rapporterer i sine årsrapporter på ESG/bærekraft22.
De som rapporterer på utslipp, gjør dette i henhold til GHG-protokollen (deles i «scope» 1, 2 og 3).
Siden denne er påvirket av hvilke avgrensninger som tas og tilnærmingen til rapporteringen (f.eks.
om scope 3 er inkludert eller ikke. Trolig vil f.eks. innleide tjenester fra brønnbåt bli rapportert under
scope 3), gjør det vanskelig å sammenlikne avtrykket fra de ulike aktørene som rapporter på utslipp.
Flere av de store oppdrettsaktørene har også aktivitet utenfor Norge, noe som gjør det vanskelig å
trekke ut hvor mye av utslippene som oppstår i Norge vs. utlandet. At mange av aktørene allerede
rapporterer på utslipp fra selskapet, betyr at informasjonen i stor grad samles inn, den er bare ikke
«offentlig» tilgjengelig på nivået for vårt formål.
Hvis man leter hos SSB eller Fiskeridirektoratet finner man nesten ingen klimagassutslipp fra
havbruksnæringen i Norge. Store deler av utslippene er plassert på innenriks sjøfart, landtransport og
luftfart. Utslippene som er plassert på akvakultur i SSBs statistikk er dessverre lite til hjelp, og er ikke i
nærheten av å gi et riktig bilde av utslippene denne næringen skaper.

22

MOWI - Mowi_Annual_Report_2021.pdf (azureedge.net) , Lerøy Seafood Group (arsrapport2020.pdf (leroyseafood.com), Cermaq (Mitshubishi Corp) Report (cermaq.com), SalMar - 7158079196ae-45cf-b37b-a83a9c2129a3 (globenewswire.com), Grieg Seafood b368844a48d5faecbd4f93c8a3b2383b9a0d8c40.pdf (sanity.io)
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Utslipp akvakultur -SSB
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Figur 45 SSB - utslipp akvakultur. Kilde: SSB

Til sammenlikning vil utslippene fra oppdrettsaktivitet (fartøy og merder), grovt sett basert på
utslippsfaktorer fra Sintefs rapport, gi utslipp i størrelsesorden 670 000 tonn CO2-ekv. i 2018 og
820 000 tonn i 2021 (Figur 46). Dette tar ikke hensyn til energieffektivisering, mer effektiv drift etc.
over perioden og er en statisk beregning basert på økning i produksjonen med utslippsfaktorer fra
rapporten. Det gir likevel et nyttig bilde av hvor store utslippene grovt sett kan være.

Tonn CO2-ekv.

Estimerte utslipp fra oppdrettsaktivitet basert på SINTEF (2018-2021)
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Figur 46 Estimerte utslipp fra brønnbåt, Servicebåter og drift av anlegg. Kilde: Sintef og egne beregninger

Utslipp fra fartøy brukt til oppdrettsaktivitet – direkte utslipp
Med tanke på den kraftige veksten næringen har hatt de siste 4 årene, og den tilhørende økte
aktiviteten er det høyst sannsynlig at klimagassutslippene fra aktiviteten knyttet til
oppdrettsnæringen til sjøs er gått betydelig opp. Dette er ikke reflektert i tallene fra SSB.
En gjennomgang av utslipp fra oppdrettsnæringen er gjort av Bellona og ABB fra 201823 og en
oppdatert rapport foreligger fra samme forfattere i 202124. I den siste rapporten anslås utslippet av
CO2 til 375 000 tonn i 2020 fra sjøfasen, fra fôrflåter og båter/fartøy tilknyttet daglig drift. Rapporten

23
24

Bellona og ABB (2018). Grønt skifte i havbruk 2018
Helelektrisk havbruk. Hvordan oppnå nullutslipp innen 2030?
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dekker ikke større service- og brønnbåter, som trolig bidrar til en betydelig andel av de direkte
utslippene fra næringen. Dette er med andre ord høyere enn det enkle estimatet beregnet i figur 14.
I Asplan Viaks rapport fra 2021 har de sett på oppdrettsnæringens energiforbruk og klimagassutslipp.
I rapporten anslås det at de samlede direkte CO2-utslippene i 2019 var rundt 570 000 tonn25. Det
anslås at brønnbåter står for to tredjedeler. Det er riktignok betydelig usikkerhet. Estimert CO2utslipp fra brønnbåtflåten er antatt å ligge mellom 256 000 til 463 000 tonn CO2 årlig. Det er likevel
betydelig høyere enn tidligere analyser basert på AIS-data. I en DNV-rapport basert på AIS-tall er CO2utslipp fra brønnbåtflåten beregnet til å være om lag 120 000 tonn i 201826.
En utfordring med å estimere utslipp fra fartøy brukt i oppdrettsnæringen er at det er lite tilgjengelig
data på hvor mange fartøy som faktisk benyttes, noe som fører til at det er vanskelig å gi gode
estimater på forbruket. Dette gjelder spesielt de mindre båtene som benyttes.

Fartøy i havbruksnæringen – segmentering
I rapporten fra Asplan Viak (2021) er de ulike fartøyene som brukes i næringen segmentert i følgene
inndeling:
•

Mindre fartøy, transportbåt/personalbåt:
•

•

Arbeidsbåt:
•

•

Båter inntil 15 meter som utfører arbeid på flere lokaliteter innenfor ett selskap eller
for flere selskap. Disse kan både være eid av oppdrettsselskapet selv eller av
eksterne selskap. Vil ha varierende operasjonsradius og arbeidsområder avhengig av
størrelse og utstyr. Typiske tjenester er tyngre arbeid som notvask, avlusning osv.

Servicefartøy over 15 m:
•

•

Båt mellom 10 og 15 meter tilknyttet en lokalitet. Benyttes for jevnlig arbeid på
lokaliteten og har kran til lette og middels løft. Benyttes på daglig basis i rengjøring,
tilsyn og fôring av rensefisk, lusetelling, dødfiskhåndtering, kontroll av utstyr osv.

Arbeids/servicefartøy under 15 m:
•

•

Båter som benyttes for frakt av personal og utstyr til lokalitet. Disse er ofte
hurtiggående, énskrogsbåter, men kan også være eldre katamaraner.

Servicefartøy med en lengde på over 15 m, typisk 20-30 m. Disse er spesialtilpasset
for tyngre arbeid som fortøyningsarbeid, notskifte og avlusning. Fartøyene har stor
operasjonsradius og gjennomfører arbeid på ulike lokaliteter og hos ulike selskap i
løpet av et år. Fartøyene er ofte eid av eksterne serviceselskap, og tjenesten leies
inn.

Brønnbåter:
•

Fartøy for transport av levende fisk, enten som smolt eller slakteklar, samt for
avlusning. En stor andel av brønnbåtene har stor operasjonsradius og har lange
seilingsdistanser årlig. Fartøyene opererer i stor grad på charter og faste

25

POTENSIALET FOR REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG OMSTILLING TIL LAVUTSLIPPSAMFUNNET FOR NORSK
OPPDRETTSNÆRING – april 2021 Asplan Viak for Enova
26
DNV GL – Rapportnr. 2019-0939
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rammeavtaler med oppdrettsselskapene, men er i enkelte tilfeller kun innleid for
enkeltoppdrag (rundt 15% av markedet i henhold til Asplan Viak).
I tillegg til disse fartøyene kommer prosessbåter, dykkerbåter, bløgge- og slakterbåter og fôrfartøy.

Antall fartøy i havbruksnæringen
Maritime utstyrs- og tjenesteleveranser til fiskeri- og sjømatnæringen omfatter skipsfartstjenester til
transport tilknyttet havbruksanlegg og bygging av skip, båter og installasjoner til fiskeri- og
havbruksnæringen.
Det er relativt stor usikkerhet knyttet til antall aktive fartøy i havbruksnæringen, spesielt for de
mindre båtene, da det ikke eksisterer noe register for hvor mange båter som inngår i drift i
havbruket. I rapporten fra Kontali m. fler (2020), som omtalt tidligere, ble det kartlagt mindre fartøy i
havbruksnæringen. Dette omfatter mindre båter, arbeidsbåter og servicefartøy. Rapporten
inkluderer fartøy som oppad er begrenset til ca. 30 meters lengde. Denne rapporten ble også brukt
som underlag for rapporten fra Asplan Viak, men ble oppdatert med ny informasjon og litt annen
inndeling av fartøyene. Rapporten fra Asplan Viak inkluderer også brønnbåter. Asplan Viak skiller
mellom arbeidsbåter og servicefartøy.

Fartøy i havbruk
Brønnbåter
Servicefartøy >15 m
Arbeids-/servicefartøy < 15 m
Arbeidsbåt
Mindre fartøy
Totalt

Fossile energibærere
75
35
297
609
697
1713

Hybridelektrisk/elektrisk Totalt
15
90
9
44
3
300
4
613
1
698
32
1745

Tabell 4 Kilde: Asplan Viak og Kontali/Doxacom/aPoint

Brønnbåter
Siden 2015 har det vært en betydelig økning i antall skip bygget for fiskeri- og havbruksnæringen i
Norge. Ved inngangen til 2020 utgjorde den norske brønnbåtflåten 95 fartøyer, i tillegg til 50 større
servicefartøyer for havbruksnæringen27. Basert på tall fra Sjøfartsdirektoratet (hentet ut
februar/mars 2022) var det 13 nye brønnbåter ved utgangen av 2021 i den norske brønnbåtflåten.
Antall brønnbåtfartøy i NIS/NOR registeret som er registrert som «aktive» er 122. 15 av disse ble
bygget før 1980, og det er rimelig å anta at flere av fartøyene ikke er den del av den aktive
brønnbåtflåten. Basert på tallene tilgjengelige for byggeår og fartøysdata, ser vi at brønnbåter ikke
bare har vokst i antall, men også i størrelse.

27
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Utvikling i brønnbåtstørrelse målt i Bruttotonnasje (fordelt på byggår)
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Figur 47 Brønnbåt størrelse og byggeår. Antall aktive brønnbåter i NOR/NIS registeret. Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Utvikling i brønnbåtstørrelse - lengde (i meter) fordelt på byggår
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Figur 48 Brønnbåt størrelse (i meter) og byggeår. Antall aktive brønnbåter i NOR/NIS registeret. Kilde: Sjøfartsdirektoratet

Deler av den norske brønnbåtflåten brukes i havbruk i andre land. I et data-uttrekk fra Kystverket,
basert på AIS-data for brønnbåter registrert i NIR/NOR har antall brønnbåter med aktivitet i Norge
økt i perioden 2017-2021. ref. Figur 49. Basert på tall fra kystverket hadde om lag 92 brønnbåter
aktivitet i norske farvann i 2021.
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Figur 49 Antall brønnbåter med aktivitet i Norge, basert på AIS-data. Kilde: Kystverket

I rapporten fra Asplan Viak (2021) ble det forsøkt innhentet data fra brønnbåter og oppdrettsselskap,
men det ble konkludert med at det var utfordrende å innhente tall for denne delen av næringens
årlige energiforbruk. I forbindelse med arbeidet med denne rapporten har det vært forsøk på å få
møter med relevante næringsorganisasjoner for å innhente relevant data. Det har vist seg
utfordrende, og er i tråd med erfaringene Asplan Viak gjorde. Vi har derfor belaget oss på
beregninger fra Asplan Vika og data fra Kystverket for å kartlegge utslipp fra brønnbåter. Dette er en
viktig del av næringen å kartlegge, og bør være et mål i framtidig arbeid. Brønnbåtene blir større og
flåten vokser. Uten tilstrekkelige tiltak vil dette føre til økte klimagassutslipp fra produksjon av
oppdrettsfisk.

Utslipp fra fartøy i oppdrettsnæringen
I havbruksstrategien - et hav av muligheter (2021)28 fra regjeringen Solberg ble det anslått at
utslippene fra arbeidsbåter, lokalitetsbåter, mindre servicebåter og fôrflåter står for et utslipp på
rundt 0,4 mill. tonn CO₂-ekv. per år. Dette er i tråd med anslaget fra rapporten fra Bellona som anslår
at utslippene er rundt 375 000 tonn CO2-ekv. for 2020.
Det er viktig å understreke at det er usikkerhet rundt disse tallene, da det som nevnt tidligere ikke
foreligger en «nøyaktig» kartlegging av antall fartøy og båter som inngår i den daglige driften av
oppdrettslokaliteter. Hva det faktiske forbruket av drivstoff er, er derfor usikkert. Estimatet over
inkluderer ikke brønnbåter, som estimert står for en betydelig andel av utslipp fra produksjonsfasen
til havs.
Tabell 5 og Tabell 6 oppsummer estimerte «direkte» utslipp fra relevante rapporter, hvor utslipp er
forsøkt kartlagt og fordelt på ulike fartøygrupper.
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Asplan Viak (2019/2021)
Brønnbåter
Servicefartøy>15
Arbeids-/servicefartøy <15

Kontali/Doxacom/aPoint
tonn CO2 (2020)
384 000
96 000
Større fartøy
38 400
Arbeids/servicebåter

Arbeidsbåt og mindre båter på
lokasjon
totalt (eks. brønnbåt)
Forflåten
Samlet

72 000
206 400
60 000
650 400

Mindre båter

tonn CO2
30 792
139 742

27 834
198 367
198 367

Tabell 5 Estimerte utslipp fordelt på fartøyskategori fra Asplan Viak og Kontali med fler. Kilde: Asplan Viak og
Kontali/Doxacom/apoint.

ABB/Bellona (2021)

tonn CO2

Servicebåter
Arbeidsbåter < 15m
Lokallitetsbåter

78 750
108750
15000
202 500
172500
375 000

Forflåten
Samlet
Tabell 6 Estimerte utslipp fra havbruk fordelt på fartøy og forflåten. Kilde: ABB/Bellona

Asplan Viak har i 2021 laget en rapport om oppdrettsnæringens energiforbruk og klimagassutslipp,
der samlede direkte CO2-utslipp i 2019 er anslått til 570 0 000 tonn29. Årsakene til at estimatet er
lavere enn tallet rapportert i tabell 3 (som er basert på tall fra vedlegg 1 i rapporten til Asplan Viak) er
at det er lagt til grunn et mer konservativt estimat på utslipp fra brønnbåter.
Utslipp fra brønnbåter er estimert til å stå for om lag to tredjedeler. Det er betydelig usikkerhet rundt
hva det faktiske utslippene er. I rapporten har Asplan Viak beregnet drivstofforbruk på bakgrunn av
driftsdata fra et begrenset utvalg av ulike fartøy og deretter justert dette opp med produsert mengde
fisk. I Figur 50 har vi beregnet utslippene fra fartøyskategoriene i havbruket, basert på
utslippsestimater fra rapporten til Asplan Viak. Vi har justert utslippene med uttak/produsert fisk fra
de ulike årene (målt i rundvekt).

29

POTENSIALET FOR REDUSERTE KLIMAGASSUTSLIPP OG OMSTILLING TIL LAVUTSLIPPSAMFUNNET FOR NORSK
OPPDRETTSNÆRING – april 2021 Asplan Viak for Enova
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tonn CO2-ekv.

Estimerte utslipp fra fartøy i havbruk (2018-2021)
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
Arbeidsbåter

Service fartøy >15m
2018

2019

Service fartøy <15m

2020

Brønnbåter

2021

Figur 50 Estimerte utslipp fra fartøy i havbruksnæringen. Kilde: Asplan Viak og egne beregninger.

Samlet anslås det at utslippene fra fartøyene knyttet til oppdrett ligger mellom 500 000 tonn og
750 000 tonn i 2021. Det er som nevnt tidligere betydelig usikkerhet knyttet til estimatet.

Estimerte utslipp fra fartøy i havbruk, samlet (2018-2021)
800 000

tonn CO2-ekv.

700 000
600 000

500 000
400 000
300 000

200 000
100 000
2018

2019
Utslipp fra oppdrett

2020
Høyt estimat

2021
Lavt estimat

Figur 51 Estimerte utslipp fra fartøy i havbruket, samlet for perioden 2018-2021. Kilde: Asplan Viak, Sintef og egne
beregninger

Utslipp fra brønnbåter
Det er stor usikkerhet knyttet til drivstofforbruk og CO2-utslipp, hos en viktig kilde til klimagassutslipp
i sjømatnæringen, brønnbåtene.
Basert på utslippsberegninger fra Havbase/Kystverket, beregnet på bakgrunn av AIS-tall og
brønnbåter i NIS/NOR registeret, anslås det at utslipp fra brønnbåter i Norge har økt betydelig fra
2017-2021, ref. Figur 52. Økning i utslipp over perioden er på 67 %, og i 2021 er utslippene estimert å
være om lag 200 000 tonn CO2-ekvivalenter. Det er en dramatisk økning i klimagassutslippene, og
understreker behovet for tiltak mot eksisterende flåte nå, siden mange av de største fartøyene vil
være i drift i flere tiår.
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I en rapport fra DNV ble det anslått, basert på AIS-tall, et utslipp fra brønnbåter («kalt Havbruk») til å
være om lag 120 000 tonn CO2-ekvivalenter i 201830. Våre resultater, basert på uttrekk fra Havbase
for 2018, er tilnærmet likt.

Utslipp fra brønnbåter med aktivitet i Norge (AIS tall)
250 000

Tonn CO2

200 000

150 000

100 000

50 000

2017

2018

2019

2020

2021

Figur 52 Utslipp fra brønnbåter i Norge basert på AIS-data og Havbase beregninger. Kilde: Kystverket.

Dette er stor sannsynlighet for at disse tallene er høyere, og at estimeringen basert på AIS-data bør
anses å være et nedre estimat for utslipp fra denne kategorien fartøy. En årsak til dette er at
beregningene ikke tar høyde for brønnbåters driftsmønster og energiforbruk som vil variere basert
på energikrevende operasjonene de gjør ved oppdrettslokasjonene. Som det pekes på i Asplan Viakrapporten avviker også brønnbåter ved at lengde-bredde forholdet er uvanlig, et driftsmønster som
er preget av mye start/stopp og posisjonering sammenlignet med et fartøy i person- eller godstrafikk.
Utslipp basert på AIS er betydelig lavere enn estimatene for utslipp fra brønnbåter fra Asplan Viak og
Sintef. Figur 53 viser ulike estimater for utslipp fra brønnbåter i 2019 og 2021. Estimatene er
beregnet basert vekst i næringen og estimater (utslippsfaktorer) for utslipp fra ulike kilder i forhold til
produksjon av fisk. Figuren understreker usikkerheten i utslippsestimatene.

30
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Utslipp brønnbåter (estimater)
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Figur 53 Estimater for utslipp fra brønnbåter i Norge. Kilde: Kystverket, Asplan Viak, , Sintef og egne beregninger.

Behov for innsamling og systematisering av forbruks- og utslippsdata i havbruket
I Maritim melding (Meld. St. 10 (2020–2021) og Klimaplan 2030 (Meld. St. (2020–2021) varslet
regjeringen Solberg en trinnvis innfasing av lav- og nullutslippskrav for servicefartøy i
havbruksnæringen, der det ligger til rette for det, fra 2024.
Det er også varslet en mulig innføring av omsetningskrav for innblanding av biodrivstoff i sjøfarten.
Som det går fram av høringsnotatet til nytt omsetningskrav for ikke-veigående maskiner, utredes
dette av miljødirektoratet31.
Næringen er også underlagt CO₂-avgift og har tilgang til ulike tilskuddsordninger fra Enova.
Cirka 1500 norske industrianlegg på land må ha tillatelse i henhold til Forurensingsloven for å drive
sin virksomhet, av disse rapporterer mer enn 600 bedrifter hvert år detaljert informasjon om
energiforbruk, avfall og utslipp til luft og vann32. Det samme gjelder for petroleumsinstallasjoner til
havs.
Oppdrettsanlegg er omfattet av Forurensingsloven og Miljødirektoratet har laget et notat som
beskriver forventningene til deres miljøarbeid33. Energiforbruk og klimagassutslipp er ikke blant det
som nevnes.
Hvis EU-kommisjonens forslag om gradvis reduserte klimagassutslipp (i forhold deres
energiproduksjon) fra fartøy over 5000 bruttotonn vedtas, vil også disse bli omfattet av et
rapporteringskrav fra 2023.
Fiskeflåten er spesifikt unntatt fra dette forslaget, og de fleste brønnbåter er for små til å bli omfattet
av direktivet. De nyeste brønnbåtene, kan bli omfattet da de overstiger 5000 BT-grensen.

31

Forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og økt omsetningskrav til
veitrafikk - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
32
www.norskeutslipp.no
33
M-735 av 2017 - M735.pdf (miljodirektoratet.no)
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Tatt i betraktning at klimagassutslipp nå vurderes som det mest presserende miljøproblemet, er det
på tide å vurdere om kilder til relativt store punktutslipp i sjøen, i tillegg til oljeplattformer, bør
inkluderes i en mer systematisk rapportering.
Akkurat hvor man setter grensen for rapportering av energiforbruk og klimagassutslipp må vurderes
nøye. For fartøy er én mulighet å sette grensen ved motorer med en effekt på 750 KW, slik man har
gjort for NOx-avgiften.
For oppdrettsanlegg ville det være naturlig å be om rapportering på alt energiforbruk i egen drift,
altså både anleggene og mindre båter som benyttes til å serve anleggene.

Oppsummering – konklusjon for havbruk
Det foreligger ikke pålitelig statistikk for oppdrettsnæringens betydning for direkte utslipp i Norge,
men basert på det som foreligger anslår vi utslippene til 500 000-750 000 tonn CO2 i 2021 fra fartøy i
norske farvann.
Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge, og kan bli enda viktigere i fremtiden.
Myndighetene har en ambisjon om økt verdiskaping og vekst i havbruksnæringen som er innenfor
bærekraftige rammer34. Et vekstmål som har blitt trukket fram tidligere (fra «verdiskaping basert på
produktive hav i 2050»35) er en økning til tre millioner tonn laks og regnbueørret i 2030 og fem
millioner tonn i 2050. I 2021 var uttaket om lag 1,6 millioner tonn. Vi har ikke tatt stilling til om dette
er mulig innenfor bærekraftige rammer, med tanke på forbruk av fôr, arealbruk etc. Det er likevel
verdt å merke at en slik vekst uten tilstrekkelige tiltak for å redusere utslipp fra produksjonsfasen (i.e
direkte utslipp) vil medføre en kraftig økning i klimagassutslippene fra sektoren. De direkte CO2utslippene vil uten tiltak nå cirka 1,2 millioner tonn i 2030 og 2 millioner tonn i 2050, og dermed
passere CO2-utslippene fra fiskeflåten, hvis vekstmålene nås.
Det vil ikke være i tråd med de nasjonale utslippsmålene om å redusere utslippene mot 2050 med
90-95 % målt mot 1990 nivå. Hvor store utslippene vil være med en slik økning vet vi ikke, da det er
betydelig usikkerhet ang. utslipp fra næringen i dag og hvilke tiltak som blir gjennomført.
Dersom det skal legges til rette for en bærekraftig produksjonsøkning fra næringen er det et sterkt
behov for en bedre og mer systematisk rapportering av utslipp og utslippskilder, slik at vi får ett mer
nøyaktig bilde av hvor store utslippene er, hvilke kilder som bidrar mest, hvordan utviklingen i utslipp
utvikles i tråd med produksjonsøkninger og for å kunne vurdere hva effekten på utslipp vil være fra
ulike tiltak.
Eksempelvis er dette viktig for å vurdere effekten av et eventuelt krav til lav og nullutslipp for ulike
fartøy i havbruksnæringen. Uten gode utslippstall vil det være vanskelig å vite hvordan en slik
regulering vil treffe og effekten.
Det vil være en fordel om myndighetene, som legger sterke føringer for klimapolitikken på
næringsnivå, også tar et ansvar for å få en gjennomtenkt rapporteringspraksis og god statistikk. Det
kan bety en forskriftsfesting av en rapporterings-/svarplikt.

34

Regjeringens satsing på hav og havnæringer - regjeringen.no
https://www.sintef.no/globalassets/upload/fiskeri_og_havbruk/publikasjoner/verdiskaping-basert-paproduktive-hav-i-2050.pdf/?msclkid=6fd59ea9cf8511ec8873be7c728009c0 (side 43)
35
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Statistikk-kravet må rettes mot fartøy over en viss størrelse og mot oppdrettsanlegg. På den måten
får man kontroll med utviklingen knyttet til hele sjømatnæringen. Det er naturlig at rapporteringen
mellom disse gruppene ses i sammenheng for å unngå dobbelttelling
Hvordan dette skal organiseres på en best mulig måte, må tenkes nøyere igjennom.
En mulighet vil være å gi Fiskeridirektoratet ansvar for å lage statistikk for forbruk av drivstoff/energi
og utslipp av klimagasser fra både fiskeflåten og oppdrettsnæringen. Det er Fiskeridirektoratet som
har ansvar for resten av statistikken fra sjømatnæringen, og har tatt over mye av SSBs oppgaver
innenfor sjømat.
Dette er nærmere behandlet i del 4 av rapporten.
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Del 3 – klimapolitikk og virkemidler
Klimaendringer ventes å få store negative konsekvenser for store deler av jordas befolkning. Noen
deler vil bli ubeboelig, fordi det for varmt, andre steder vil oppleve oversvømmelse på grunn av
høyere havnivå eller nye nedbørsmønstre. Vi i Norge vil heller ikke bli uberørt av klimaendringene,
med økt nedbør og mer ekstremt vær.
I februar 2022 la FNs klimapanel frem andre delrapport til sin sjette hovedrapport36. Delrapporten
omhandler virkninger av, sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer. Klimapanelet finner at
klimaendringer allerede fører til ødeleggelser for mennesker og natur, og utgjør en trussel mot
livsgrunnlaget og planetens tilstand.
Klimapolitikk er en viktig driver i de næringspolitiske rammevilkårene. Norge har forpliktet seg til å
redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030, målt mot nivået i
1990, i henhold til Parisavtalen. Dette målet er lovfestet i klimaloven. Norge er en del av EUs
kvotesystem, og har gjennom klimaavtalen med EU, som ble inngått i 2019, forpliktet seg til å
samarbeide med EU om å redusere utslippene med minst 40 pst. innen 2030 sammenlignet med
1990-nivå.
I Hurdalsplattformen har regjeringen signalisert at den vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot
2030 sammenlignet med 1990, som et delmål på veien mot netto nullutslipp i 2050. Utslippsmålet
gjelder hele økonomien, inklusive kvotepliktig sektor og omtales som et «omstillingsmål». Som det
pekes på i revidert nasjonalbudsjett for 2022, vil ikke målet fra Hurdalsplattformen meldes inn som
nytt mål under Parisavtalen, eller lovfestes i klimaloven37. Målet er således ikke bindene.
I 2050 er målet at Norge skal bli et lavutslippssamfunn og at klimautslippene kuttes med mellom 90
og 95 prosent målt mot 1990.
Norges klimamål skal oppfylles med kutt i Norge, og gjennom klimasamarbeidet med EU. Regjeringen
peker i RNB 2022 på at samarbeidet med EU skal videreføres, og vil innebære at mye av
klimaregelverket som er foreslått i EU vil innebære norsk deltakelse og innarbeiding i norsk rett.
EU-kommisjonen la den 14. juli 2021 frem en omfattende pakke med nye klimatiltak og reguleringer
for å gjøre EU-landene i stand til å nå den økte klimaambisjonen om å kutte klimagassutslippene fra
1990 til 2030 med 55 prosent. I pakken foreslår EU at dagens mål om et samlet kutt på 30 prosent i
ikke-kvotepliktige utslipp målt mot 2005, økes til 40 prosent. Nasjonale utslippsmål må oppjusteres
tilsvarende, og med samme fordeling som før forventes at det norske målet øker fra 40 til 50
prosent.

EUs forslag til ny klimapolitikk
EUs regelverk legger rammen for norsk klimapolitikk. 14. juli 2021 ble det lagt frem en stor pakke av
forslag til endringer i eksisterende direktiv og i tillegg flere nye direktiv med direkte betydning for
Norge («EØS-relevante direktiv»)38. «Fit-for 55» skal legge til rette for at målet om å kutte
klimagassutslippene med 55 prosent fra 1990 til 2030 nås.
De mest sentrale endringene er:
36

IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
Meld. St. 2 (2021–2022) (regjeringen.no)
38
Delivering the European Green Deal (europa.eu)
37
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1. Kvotehandelssystemet (EU-ETS) skal strammes inn og bidra til en klimagassreduksjon på 61
prosent mellom 2005 og 2030. Dette vil antagelig bidra til langt høyere kvotepriser og få
indirekte betydning via et nytt kvotesystem for veitrafikk. Se nest punkt
2. Det skal opprettes et eget kvotehandelssystem for veitransport og bygg. Dette vil berøre
veitransport. Det er omsetterne som blir ansvarlig for gjennomføringen. Sammen med
endringer i kvotehandelssystemet vil dette kunne påvirke kostnadene for drivstoff, og få
konsekvenser for størrelsen på CO2-avgiften.
3. Fornybardirektivet (RED II) revideres og målet for andelen fornybar energi økes fra 32 til 40
prosent.
4. Det innføres et innblandingskrav for bærekraftig biodrivstoff for luftfart
5. Det innføres et reduksjonskrav for karboninnholdet i utslippet fra energiforbruket på store
skip (over 5000 bruttotonn)
Disse forslagene vil få både direkte og indirekte konsekvenser for både fiskeri- og oppdrettsnæringen
i Norge.

Kort om virkemidler som kutter utslipp fra fiske og havbruk
Havbruk og fiske er viktige næring for Norge. Samtidig står disse sektorene for store klimagassutslipp.
Utslipp fra havbruk og fiske må i likhet med alle andre næringer i Norge kraftig ned skal vi nå
klimamålene og bli et lavutslippssamfunn i framtiden. De viktigste klimavirkemidlene i Norge er
prising av utslipp, CO2-avgift og kvoter, og støtteordninger for implementering av ny teknologi og
løsninger som kutter utslipp.
Hovedvirkemidlet i norsk klimapolitikk er sektorovergripende klimaavgifter og deltakelse i
kvotesystemet i EU. Om lag 85 pst. av norske utslipp er ilagt enten klimaavgift, kvoteplikt, eller begge
deler.
Fiske og havbruk er ikke omfattet kvotesystemet, men underlagt CO₂-avgift på bruk av diesel og
annet fossilt drivstoff på fartøy og skip. Tidligere hadde fiske reduserte avgiftssatser for CO2-utslipp,
men fra 2020 ble også fiske ilagt full avgift. Fiske får kompensert økte kostnader som følge av full
avgift, gjennom CO2-kompensasjonsordningen for fiskeri 39.
Regjeringen sikter mot en generell økning av CO2-avgiften for utslipp opp til om lag 2 000 kroner per
tonn CO2 i 2030 (i 2020-kroner). I 2022 er den generelle avgiftssatsen 770 kroner per tonn CO240.
I Maritim melding (Meld. St. 10 (2020–2021) og Klimaplan 2030 (Meld. St. (2020–2021) varslet
regjeringen Solberg en trinnvis innfasing av lav- og nullutslippskrav for servicefartøy i
havbruksnæringen, der det ligger til rette for det, fra 2024.
Det er også varslet en mulig innføring av omsetningskrav for innblanding av biodrivstoff i sjøfarten.
Som det går fram av høringsnotatet til nytt omsetningskrav for ikke-veigående maskiner, utredes
dette av miljødirektoratet41.

Støtteordninger – Enova
Fiske og havbruk har tilgang på ulike støtteordninger som støtter tiltak for å kutte utslipp, som
batterihybridisering. De mest relevante tilskuddsordningene er administrert av Enova.

39

Kompensasjonsordningen for CO2-avgift - Garantikassen for fiskere
Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022: Endringer i klimaavgiftene - regjeringen.no
41
Forslag til omsetningskrav for avansert biodrivstoff til ikke-veigående maskiner og økt omsetningskrav til
veitrafikk - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
40
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De viktigste programmene for fiske og havbruk er i dag «elektrifisering av sjøtransport» og «batteri i
fartøy», som blant annet bidrar til elektrifisering/hybridisering av fartøy innenfor disse sektorene. De
nevnte programmene ble justert i 202142.
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Figur 54 antall tilsagn fra relevante støtteprogram for maritim sektor samlet. Installasjon av system for landstrøm i
eksisterende fartøy er ikke med i figuren. Tall for 2022 gjelder til og med 14.mai 2022. Kilde: Enova.
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Figur 55 Tilsagn i kroner fra relevante støtteprogram for maritim sektor samlet. Installasjon av system for landstrøm i
eksisterende fartøy er ikke med i figuren. Tall for 2022 gjelder til og med 14.mai 2022. Kilde: Enova.
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Enova justerer støttesatsene knyttet til sjøtransport | Enova
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Tallene i Figur 56, er basert på en grovsortering/kategorisering av tilsagn til ulike fartøy og maritime
sektorer basert på tall fra Enova. Fordelingen inkluderer ikke støtte under programmet for støtte til
installasjon for landstrømsystem i eksisterende fartøy.

Andel av tilsagnsverdi (2016-2022*)
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Figur 56 fordeling av tilsagn fra Enova til havbruk, fiske og øvrig maritimt. Kilde: Enova og egen klassifisering.

Som det går fram av Figur 57 og Figur 58 har antall tilsagn, og tildelt støtte til klima og energitiltak til
maritim sektor, her fartøy, økt over tid. Den foreløpige toppen ble nådd i 2021. Som nevnt ble
støtteordningene justert i 2021. For havbruk og fiske er «batteri i fartøy» den klart viktigste
ordningen, målt i antall tilsagn.
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Figur 57 Antall tilsagn til klimatiltak og elektrifisering/hybridisering av fartøy, samlet og fordelt på havbruk og fiskeri.
Inkluderer ikke støtte til infrastruktur, landstrøm og støtte til landstrømsystem i fartøy. Tall fro 2022 er til og med 14.mai
2022. Kilde: Enova og egne kategoriseringer.
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Figur 58 Samlet tilsagnssum fordelt på år til klimatiltak og elektrifisering/hybridisering av fartøy, samlet og fordelt på
havbruk og fiskeri. Inkluderer ikke støtte til infrastruktur, landstrøm og støtte til landstrømsystem i fartøy. Tall fro 2022 er til
og med 14.mai 2022. Kilde: Enova og egne kategoriseringer

Tallene over inkluderer ikke støtte til installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy.
Landstrømsystem i fartøy gjør at de kan benytte landstrøm når de ligger til havn. Dette reduserer
både støy og utslipp. Enova støtter også elektrifisering/batterihybridisering av fôrflåten, samt støtte
til offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur i havner. Figur 59 viser antall tilsagn til installering av
lavspent landstrømsystem i eksisterende fartøy, både i antall og samlet støttesum. Tallene inkluderer
alle tilsagn, og er ikke fordelt på ulike maritime kategorier.

Tilsagn innstallasjon av lavspent landstrømssystem i eksisterende fartøy
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Figur 59 Støtte til installasjon av lavspent landstrømsystem i eksisterende fartøy. Tall for 2022 inkluderer tall til og med
14.mai 2022. Kilde: Enova
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Del 4 – bedre statistikk fra sjømatsektoren
Det er i dag fire offentlige kilder til å vurdere klimagassutslipp fra fiskeflåten. Disse gir ulike
resultater, noe som først og fremst skyldes at dataene samles inn med ulike formål, men også med
ulike metoder.
SSB og Garantikassen samler inn tall for salg av drivstoff til fiskefartøy gjort i Norge (fastland og
innenfor 12 nm) til fartøy med alle nasjonaliteter. SSBs oppgave er å rapportere videre utslipp basert
på salg av drivstoff i Norge til FN og EU.
Kystverket beregner forbruk av drivstoff ved å følge fartøyenes bevegelser og hastighet innenfor
norsk økonomisk sone basert på data fanget av satellitter (AIS), kombinert med data om båtens
størrelse og motorkraft. Både norske og utenlandske fartøy omfattes av beregningene. Tallene
brukes av Miljødirektoratet for å fordele maritime utslipp på de kommunale utslippsregnskap.
Fiskeridirektoratet: Her beregnes forbruk ved hjelp av en utvalgsundersøkelse. Dekker kun
norskregistrerte fartøy.
For havbruk er det per i dag ingen systematisk innsamling av utslippstall. Tatt i betraktning at
klimagassutslipp nå vurderes som det mest presserende miljøproblemet, er det på tide å vurdere om
kilder til relativt store punktutslipp i sjøen, i tillegg til oljeplattformer, bør inkluderes i en mer
systematisk rapportering.

Mulige løsninger til rapporteringskrav
Poenget med en mer finmasket rapportering kan være flere: Det viser hvor ansvaret for utslippene
hører hjemme; det er nødvendig med god rapportering, hvis det skal stilles egne klimamål overfor
ulike næringer i maritim sektor; og det er nødvendig for å kunne måle effekten av de klimatiltak det
offentlige treffer.
I dag har SSB antagelig gode tall for samlet salg av energiprodukter til maritime virksomheter, men
ikke for fordelingen på de ulike næringene. Den betydelige forskjellen mellom de ulike seriene
understreker dette. SSBs beregninger for utslipp og fordeling er basert på beregninger i
energibalansen. Grafen overfor illustrer at dette ikke er det samme som det faktiske energiforbruket
i de ulike næringene.
Dersom det skal være mulig å måle den aggregerte effekten av tiltak i fiskerinæringen, for å kutte
utslipp, er det behov for å supplere SSBs tall og metoder med en mer direkte rapportering på
næringsnivå som gir mer nøyaktige tall. Samtidig må man sørge for at all statistikk gjøres tilgjengelig
vis SSBs statistikkbank, og SSB bør vurdere å justere sine energiregnskap for maritim sektor på basis
av bedre segmentinformasjon. Gode utslippstall er viktig for å synligjøre hva som må gjøres, og som
nevnt kunne dokumentere at tiltak gir effekt på regnskapet.

Krav til fiskeflåten
For fiskeflåten er det nærliggende å be om fullstendige data over drivstofforbruk i forbindelse med
den årlige søknad om CO2-kompensasjon hos Garantikassen for fiskere.
Den 23. desember 2021 varslet Fiskeridepartementet en omlegging av kravene for å motta
kompensasjon for CO2-avgiften43. I pressemeldingen fremgår det at fiskerne må dokumentere at
drivstoffet er kjøpt i Norge, og dermed har betalt CO2-avgift, for å være berettiget til støtte.
Forskriftsendringen er ennå ikke gjennomført.
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Fiskere får ikke lenger kompensasjon for bunkring i utlandet - regjeringen.no
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Alternativ 1 – utvide rapportering til Garantikassen: I forbindelse med at fiskebåteierne legger frem
kvittering som dokumenterer at drivstoffet er kjøpt i Norge, kan det innføres et tilleggskrav om at det
skal oppgis hvor mye drivstoff som totalt er kjøpt per år fordelt på Norge og utlandet. Hva som er
den mest hensiktsmessige rapporteringen (utland eller Norge) ved eventuell bunkring til sjøs kan
vurderes nærmere.
På den måten vil man få tall for samlet forbruk i den norske fiskeflåten. Dette vil i prinsippet
sammenfalle med tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhets undersøkelse, men de vil være sikrere og
favne flere fartøy, da fiskeridirektoratets tall er basert på et utvalg i de ulike fartøyssegmentene, og
de vil komme 15 måneder tidligere.
For å kunne følge utviklingen i utslipp fra ulike fartøysgrupper, kan man kreve at det oppgis ved
innrapportering, slik at en segmentering blir enkel for dem som vil studere utvikling i f. eks.
energieffektivitet for ulike typer fiske. Dagens grove inndeling som benyttes av Garantikassen er ikke
tilstrekkelig til dette formålet.
Med en slik ordning vil man få med seg data fra alle båteiere eller høvedsmenn som er oppført i
fiskermanntallets blad A eller B, eller fyller betingelsene for opptak. Da vil man fange hele flåten
(knappe 5000 fartøy), og vil vite hvor mye drivstoff som er kjøpt i Norge og utenfor.
Alternativ 2 – utvide rapportering i forbindelse med årsregnskap: Et alternativ er at det innføres et
krav om å rapportere drivstofforbruk som en del av innrapportering av årsregnskap til Brønnøysundregisteret. Drivstofforbruk kan rapporteres på en egnet måte i Altinn, slik utslippsregulerte
virksomheter på land, oppdrett og offshore gjør. Det må følgelig lages et opplegg for elektronisk
behandling av dataene, som gjør dem enkelt tilgjengelig. Dette kan også SSB benytte direkte, og
gjøre tilgjengelig gjennom sin databank.
Fordelen med å ha det knyttet til Garantikassen er at man her har erfaring med å følge med på
drivstofforbruket hos fartøyene, fordi de i mange år har refundert innbetaling av grunnavgift for
mineralolje. Disse to forholdene kan knyttes til hvert fartøy, og dermed kan man lett oppdage
feilrapportering. Også data behandlet av Garantikassen bør kunne gjøres tilgjengelig via SSBs
databank.
Alternativ 3 – AIS: En tredje mulighet er å sørge for en noe mer finmasket inndeling av skipstypene i
Kystverkets Havbase, og sørger for at alle fartøy inklusive fiskeflåten over et minstemål (10 meter?)
har AIS-sender, slik at de kan fanges opp i Havbase. Ulempene med AIS-baserte estimeringer er at de
ikke gir et helt korrekt resultat, og er ekstra upålitelige for fartøy som bruke mye energi på annet enn
fremdrift og/eller har et mer irregulært driftsmønster (trålere og brønnbåter f. eks.). Samtidig må
selve beregningsmodellen oppdateres og utvides skal dette være en reell mulighet, da det ikke alene
er nok med AIS data fra fartøyene. Disse må også «matches» opp mot en database med detaljert
informasjon om fartøyets energibruk, motor osv. Med dagens Havbasemodell er alternativ 3 ikke
mulig, modellen må videreutvikles skal dette være aktuelt.

Krav til oppdrettsaktører
På land må omkring 1500 virksomheter ha tillatelse til virksomheten etter forurensningsloven. Av
disse har i overkant av 600 virksomheter også et krav om å rapportere årlige utslipp,
produksjonsmengde, forbruk av energi, og mengde avfall og farlig avfall. Til sjøs gjelder det samme
for petroleumsanlegg, men ikke for fartøyene som leverer tjenester offshore. Utslippsdata knyttet til
havbruksnæringen er i dag svært mangelfull. Som en av Norges største og raskest voksende næringer
er dette problematisk. Næringen benytter fjorder til sin aktivitet, og fellesskapet har derfor krav på å
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vite effekten virksomheten har på miljøet. Utslipp til luft er ikke selskapssensitivt, og er noe som
berører alle. Med tanke på den betydelige veksten myndighetene og selskapene ser for seg, er det
særlig viktig med bedre datatilgjengelighet. I dag er det tilnærmet ingen data tilgjengelig for det
samlede utslippet knyttet til havbruk i Norge.
Som del av konsesjonen for å drive oppdrett skal aktørene i dag ha en utslippstillatelse etter
Forurensningsloven 44. I dag har oppdrettsanlegg ingen krav til utslipp til luft utover lukt, som ikke
skal være sjenerende for naboer. Utslippstillatelsen til oppdrettsanlegg har fokus på utslipp til sjøen
og belastningen det kan medføre på miljøkvaliteten i vannet og artsmangfoldet i resipienten.
Det er krav om at man skal ha et energistyringssystem, men ikke krav til rapportering av forbruk av
energi. Denne utslippstillatelsen bør kunne suppleres med krav om rapportering av klimagassutslipp
og forbruk av energi. Dette kan være knyttet til ulike deler av virksomheten:
• Drift av egne anlegg
• Drift av egne fartøy
• Innkjøp av tjenester, som gir direkte utslipp i Norge; f. eks. fra brønnbåter og andre
servicefartøy
Det ville også, om ønskelig, være mulig å legge inn krav til rapportering om fôr-typer og utslipp
knyttet til produksjonen av dette. Oppdrettsanlegg er i utslippstillatelsen pålagt å loggføre
fôrforbruk. Fôret er den største kilden til klimagassutslipp fra bransjen ( i et LCA-perspektiv), fordi det
har en høy andel importert soya som er energiintensivt og ofte medfører fortrengning og tap av skog.
Mange av selskapene er store børsnoterte selskaper, som allerede rapporterer på virksomhetens
utslipp i henhold til GHG-protokollen, så mye av informasjonen besitter allerede selskapene.
Utfordringen er at selskapene rapporterer overordnet for hele virksomheten, og mange har oppdrett
i flere land. Utslippstallene er også definert og rapportert i henhold GHG-protokollens scope 1, 2 og
3. Denne inndelingen passer ikke dersom målet er å fordele utslipp på de ulike aktivitetene og
fartøyssegmentene som benyttes i oppdrettsnæringen.
Rapporteringen gjøres til Fiskeridirektoratet og kan f.eks. inkluderes som en del av den årlige
lønnsomhetsundersøkelsen for havbruk (eller vi annen egnet kanal, f.eks Altinn). Tall gjøres
tilgjengelig på direktoratets sider. Tallene til Fiskeridirektoratet bør også publiseres på SSBs sider, da
SSB er den siden som flest benyttes til å finne utslippsdata fra ulike næringer.
En annen mulighet er å utvide akvakulturloven og stille krav til at det skal rapporteres på
klimagassutslipp.

Krav til hele maritim sektor
Det er også mulig å utvide rapporteringskravet til andre typer fartøy som operer langs norske kysten.
Dette kan gjøres ved å pålegge alle norske rederier å rapportere energiforbruk, som en del av eller i
tillegg til regnskapsavleggelsen, og benytte Altinn til rapportering og gjøres tilgjengelig via SSBs
statistikkbank.

Tilgjengeliggjøring av informasjon og utvikling i næringene
En mulig videreutvikling av informasjonsarbeid og kommunikasjon er å utvikle en interaktiv side som
synliggjør flåteutvikling og hvor mange fartøy (i NIS/NOR) som har hybride løsninger, er
fullelektrifisert, går på LNG osv.
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Sammen med en bedre statistikk for utslippsutviklingen innenfor både havbruk og fiske, kan det
utvikles en interaktiv side hvor både utslippsutvikling og oppdatert status/utvikling for
nullutslippsfartøy innenfor havbruk og fiske fordeles på de viktigste fartøysklassene.
Et eksempel på hvordan det kan gjøres er Statens vegvesens nettside om utviklingen i den samlede
kjøretøysflåten. På Statens Vegvesens sider publiseres det fortløpende tall for utviklingen i
kjøretøysflåten, hvor det kan segmenters på ulike teknologier, årstall og type kjøretøysklasse.45 Boks
1 viser en skjermdump av deler av SVVs løsning.
En liknende side for fartøy i Norge, fordelt på ulike sektorer (og fartøysklasser) vil kunne gi god
informasjon om utvikling av flåten innenfor de ulike sektorene og segmentene.
ZeroKyst kan sammen samarbeidspartnerne i prosjektet, og relevante aktører utvikle en liknende
løsning. Både Sjøfartsdirektoratet og Enova sitter med mye informasjon som gjør at det kan lages en
liknende løsning for fartøy som gjør mulig å følge med på utviklingen, og om flåtefornyelsen går i
riktig retning. Dette kan være av stor interesse både for maritime aktører og myndigheten (ink.
støtteapparatet), da denne typen datasammenstilling i dag er lite tilgjengelig. Det vil også synliggjøre
mulighetene som ligger der i dag, og hva slags løsninger som implementeres for ulike typer fartøy.
Skal målene for grønn skipsfart nås er det viktig å kunne følge utviklingen på en god måte.
En slik løsning vil både gjøre data mer tilgjengelig og skape større åpenhet. Dette er viktige
forutsetninger for å kunne ansvarliggjøre næringen og drive utviklingen videre framover.
I tillegg til utvikling av flåten, kan det kombineres med data for hva slags fartøy som skal bygges (hva
som er på ordrelisten) og framdriftsteknologien som er valgt for skip/fartøy som skal bygges.
En interaktiv side som synliggjør utslippsutvikling, implementering av nye løsninger,
elektrifiseringsgrad mm. som beskrevet over vil være i tråd med ZeroKysts mål og ambisjon som er å
skape et raskt teknologiskifte for alle fartøytyper i sjømatnæringen, og bidra til 50 % utslippskutt fra
fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030.
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Oppdatert status på nullutslippskjøretøy | Statens vegvesen
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Boks 1 Skjermdump fra SVVs sider. Kilde: SVV, Oppdatert status på nullutslippskjøretøy | Statens vegvesen
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Vedlegg:

Figur 60 Fordeling av utslipp på ulike aktiviteter, målt som kg CO2/kg rundvekt, fra oppdrett. Kilde Sintef

Figur 61 Ulike estimater for utslipp fra lakseproduksjon fram til slakt, målt som kg CO2/kg rundvekt, fra oppdrett. Kilde
Sintef
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