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1 Innledning
Under behandlingen av «Strategisk Næringsplan 2018 - 2023», besluttet kommunestyret 11.12.2017
(sak 124/17) følgende: «I revidert plan skal det framgå̊ strategi for utvikling av matproduksjon med
temaene jordbruk, havbruk og fiskeri».
«Strategi for matproduksjon» blir et tillegg til «Strategisk næringsplan». Strategiene må
implementeres i kommunens ordinære planarbeid, drift og forvaltning, og må følges administrativt
opp av næringssjef og landbrukskontoret. Der hvor det kreves finansiering blir det tilsvarende under
ordinære budsjetter i aktuelle driftsorganisasjon, næringssjefen eller hos landbrukskontoret.
Vedrørende havbruk er det allerede bevilget særskilte midler. Andre strategier som ikke kan
finansieres i ordinære budsjetter, må det utarbeides egne saksframlegg for når strategiene er
«modne». For fiskeri vil kommunens rolle primært følges opp gjennom Karmsund Havn IKS, via
eiermøter eller administrativ oppfølging av selskapet.
Jordbruk, havbruk og fiskeri er svært ulike sektorer, og er beskrevet i dette tillegg til næringsplanen i
tre ulike kapitler. Det er hentet innspill til planarbeidet fra ulike møter hvor de ulike næringene har
vært representert. Status i arbeidet ble presentert i formannskapet 17.12.2018, og arbeidet har
fortsatt etter dette. De viktigste bidragsyterne har vært: Karmøy Fiskarlag, Karmøy bondelag, Karmøy
Bonde- og Småbrukerlag, og Karmøy Sau og Geit.
I planarbeidet er det forsøkt å få en riktig forståelse av verdiskapingen, investeringsbehovet,
sysselsetningen, ringvirkningene og skatteinntektene, slik at planarbeidet foreslår
komplementerende strategier for å tilrettelegge for økt verdiskaping i de tre sektorene: landbruk,
fiskeri (primær næring), og havbruk.
Parallelt har «Regionrådet for Haugalandet» bevilget kr. 300.000 til å utarbeidelse av en
«havromstrategi». Dette vil være et viktig strategiarbeid for Karmøy kommune, og det vil være
hensiktsmessig at området «havbruk» blir koordinert med det regionale arbeidet. Karmøy kommune
har store sjøområder mot vest som har stort potensiale for økt verdiskaping. Den teknologiske
utvikling av havgående havbruk er i rask utvikling. Dette inkluderer ny bioteknologi for innhøsting og
bearbeiding av storalger/stortare. Samtidig som aktører innen havenergi ønsker sjøareal for sin
verdiskapning. Alle disse interessene skal balanseres med de eksisterende interessene for fiskeri,
natur og miljø. Arbeidet vil bli utfordrende og krevende, og det foreslås at området «havbruk»
avventes og koordineres med arbeidet for den regionale «havromstrategien» som er planlagt ferdig
til sommeren 2020. Denne strategien må videreføres i en handlingsplan for å tilrettelegge for
næringsutvikling og verdiskaping i kommunens sjøarealer. Til dette arbeidet har kommunestyret
allerede bevilget 500.000 kroner fra tidligere utbetaling fra Havbruksfondet (sak 136/18, 17.12.2018).
Næringsutvikling handler om å legge til rette for verdiskaping og sysselsetning. «Verdiskaping» er det
samme begrepet som benyttes for «bruttonasjonalprodukt» i nasjonalregnskapet. I et
bedriftsregnskap beregnes verdiskaping fra bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og
tjenester. Eller sagt på en annen måte: Bedriftens verdiskaping tilsvarer driftsresultat før
avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA), korrigert for lønnskostnader (d.v.s. eksklusive
lønnskostnader). For landbruket er verdiskaping satt lik summen av inntekter inklusivt tilskudd, pluss
familiens arbeid på nyanlegg, minus summen av kostnader før avskrivinger, pluss kostnader til innleid
hjelp, pluss kostnader til jordleie («Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland»,
NIBIO, vol 5, rapport 38, 2019).
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2 Jordbruk
2.1 Verdiskaping og sysselsetning
1200 Rogaland

3 050,0

Statistikk (SSB), 2017:
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Figur 1. Kilde: NIBIO-rapport nr. 38, 2019

Verdiskaping i landbruket i Rogaland er kartlagt av NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) på oppdrag
fra Norsk Bondelag, avdeling Rogaland, og jordbruk er beregnet til 3 milliarder kroner i 2017. I tillegg
kommer verdiskaping fra skogbruk på 153 MNOK, og landbruksbasert industri på 2,9 milliarder.
Verdiskaping fra jordbruk hadde en årlig vekst på 0,8 prosent siden siste analyse i 2014. Av den totale
verdiskapingen i landbruket i Rogaland, kommer 60 prosent fra kommunene på Jæren, 18 prosent fra
Ryfylke, 13 prosent fra Haugalandet og 9 prosent fra Dalane. 10 prosent av jordbruksarealet i Norge
er i Rogaland. Det var søkt tilskudd til 991.000 dekar jordbruksareal. Gjennomsnittsbruket i Rogaland
er på 255 dekar. Totalt var det registrert 10.383 landbrukseiendommer og 4.176 jordbruksforetak i
Rogaland i 2017. Av disse var 925 landbruksforetak på Haugalandet med et snitt areal på 214 dekar. I
Karmøy kommune er det 225 landbruksforetak med et snitt areal på 225 dekar.
Ved beregningen av verdiskapingen er offentlige tilskudd på 1,4 milliarder kroner (17,5 prosent)
inkludert i produksjonsinntektene som totalt utgjør 8 milliarder kroner. «Produksjonsinntekter» er
verdien av varer og tjenester som er produsert i løpet av året. Av produksjonsinntektene var salgs- og
markedsinntektene på 6,6 milliarder.
Av samlet verdiskaping kom 45 prosent fra melkeproduksjon, 12 prosent fra svinehold, 11 prosent fra
veksthusproduksjon og 9 prosent fra sauehold, 9 prosent fra egg- og fjørfekjøttproduksjon og 8
prosent fra kjøttproduksjon med ammeku. Ut over grovfôrproduksjon, er det lite planteproduksjon i
Rogaland. Verdiskaping frå frukt, bær, grønsaker, poteter og korn er beregnet til 5 prosent av samlet
verdiskaping i 2017. Pelsdyrhold og birøkt bidrog med 1 prosent.
Sysselsettingen knyttet til jordbruk i Rogaland er beregnet til 6 310 årsverk. Dette er en nedgang på
109 årsverk, eller 201.000 færre timer siden 2014. Dette betyr at veksten i jordbruket blir drevet av
«produktivtetsvekst», ikke «sysselsettingsvekst». Fra 2014 til 2017 er verdiskapingen i jordbruket i
Rogaland økt med ca. kr 19.000 pr. årsverk til kr. 476.513 pr. årsverk. Det er også stor variasjon i
mellom produksjonstypene. Egg og fjørfekjøtt som har den høyeste verdiskaping pr. årsverk med kr
1.009.000, fulgt av svinehold på kr 609.000, og melkeproduksjon på kr 554.000. Lavest er sauehold
med kr 215.000 pr. årsverk.
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4) avhengig av landbruk i kom.

Figur 2: Kilde: NIBIO-rapport nr. 38, 2019

Landbruket på Haugalandet har en verdiskaping på 394 MNOK fra jordbruk, 36 MNOK fra skogbruk,
og 47 MNOK fra tilleggsnæring, tilsammen 477 MNOK. Antall årsverk knyttet til jordbruk er 941,6
som gir en verdiskaping på kr. 418.118 pr. årsverk (eksklusiv skogbruk og tilleggsnæring).
I tillegg kommer landbruksbasert industri som har en verdiskaping på 368 MNOK og sysselsetter 414
personer. Primærledd og landbruksindustri gir en samlet verdiskapning på 846 MNOK, og utgjør
rundt 2 prosent av den totale verdiskapingen i privat sektor på Haugalandet.

1149 Karmøy
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Figur 3: Kilde: NIBIO-rapport nr. 38, 2019

Landbruket i Karmøy kommune har en verdiskaping fra jordbruk på 80 MNOK, 3 MNOK fra skogbruk,
9 MNOK fra tilleggsnæring, og 23 MNOK fra landbruksbasert industri, tilsammen 115 MNOK. Dette
utgjør 1 prosent av den samlede verdiskaping i kommunen. Antall årsverk knyttet til jordbruk er
204,7 årsverk som gir en verdiskaping på kr. 389.350 pr. årsverk i primærleddet, og 498.483 pr.
årsverk totalt. (Landbruksbasert industri sysselsetter 26 personer).
Ikke overraskende viser verdiskapingsanalysen fra NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), at
produktiviteten i landbruket i Karmøy kommune er langt lavere pr. årsverk enn Rogaland som helhet,

Tillegg til «Strategisk næringsplan» for Karmøy kommune

5 av 24
Vår dato

Vår referanse

19.03.2020

19/6443-1

men også rundt 30.000 kroner under gjennomsnittet for Haugalandet. Gjennomsnittet for
kommunen er ca. 561.000 kroner pr sysselsatt samlet for privat og offentlig sektor. Hovedårsaken er
at kommunen har lav andel landbruksbasert industri og en større andel av sauehold enn resten av
Haugalandet og Rogaland. Verdiskaping pr. sysselsatt for sauehold et betydelig lavere enn for mange
andre produksjonstyper, (se tidligere avsnitt). Største utfordringen er likevel knyttet til veksten.
Verdiskapingsveksten i landbruket i kommunen ligger på halvparten av veksten i Rogaland fylke som
helhet, hhv. 1 prosent versus 2 prosent. Dette er likevel bedre enn mange andre kommuner i fylket,
men viser at næringen gradvis mister posisjon.
Dette gjenspeiler seg også i at andelen offentlige tilskudd er tilnærmet dobbelt av gjennomsnittlig
produksjonsinntekt i fylket. Salgs- og markedsinntektene utgjør 70 prosent, og offentlige tilskudd
utgjør ca. 30 prosent. Gjennomsnittet i Rogaland er ca. 17,5 prosent fra offentlige tilskudd.
Verdiskaping fra melkeproduksjon og saueproduksjon er omtrent lik i kommunen og utgjør rundt 60
prosent, men utvikling er på vei ned. Derimot er det en oppgang i kjøttproduksjon med ammeku og
svineproduksjon, som er det tredje og fjerde største produksjonsområdet med h.h.v. 18 og 14
prosent av verdiskapingen. Vekst har det også vært i eggproduksjon og birøkting.
Landbrukets synergier for andre næringer ble siste gang analysert i Rogaland i 2013. Da ble det
estimert en sysselsettingsmultiplikator på 2,23. Det vil si at en sysselsatt i landbruket i Rogaland
sysselsetter 1,23 personer i andre næringer. Overføres dette forholdstallet til Karmøy kommune,
betyr det at de 205 årsverkene i primærlandbruket bidrar til ytterligere 252 årsverk i privat sektor i
kommunen. Samlet utgjør dette litt over 2 prosent av sysselsetningen i kommunen.
Verdiskapingsanalysen fra NIBIO oppgir dessverre ikke tall for skatteinngang til kommunene, (jmf.
«Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert verksemd i Rogaland», NIBIO, 2019).

2.2 Tilleggsnæringer
I Rogaland er det 43 prosent av gardsbrukene som driver tilleggsnæring. I Norge er Buskerud på topp
med 73 prosent, og Finnmark på bunn med 34 prosent.
Tilleggsnæring er delt inn i 11 ulike driftsarter. «Leiekjøring» og «utmarksnæring» er mest vanlig som
tilleggsnæring i Rogaland, h.h.v. 27 prosent og 25 prosent. «Utleie» utgjør 22 prosent, «ved» og
«juletre» utgjør 11 prosent, og «turisme» utgjør 6 prosent. I Karmøy kommune utgjør
tilleggsnæringer rundt 9 MNOK, eller ca. 10 prosent av verdiskapingen, og er økende. Fordeling
mellom driftsartene internt i kommunen foreligger det ikke tall på.
«Inn på tunet» er en type tilleggsnæring som det satses på over hele landet. Dette er et samarbeid
mellom gårdsbruk om å tilby velferdstjenester. Dette er mest rettet mot oppvekst og opplæring,
arbeid og arbeidstrening, samt helse og omsorg. I Karmøy er det flere gardsbruk som er tilknyttet til
«Inn på tunet», blant annet: Bøtoppen, Snurrevarden gård og Ørevik gård.

2.3 Regulatoriske rammebetingelser
Internasjonalt påvirkes landbruket i Norge av primært en planlagt politikk for å bygge ned det norske
tollvernet. Dette skjer gjennom nye frihandelsavtaler under WTO-regelverket og EØS-avtalen. Dette
setter økt krav til et kostnadseffektivt landbruk, og næringens innovasjonsevne for å utvikle
produkter hvor markedet har høyere betalingsvilje.
Klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015 vil være gjeldende fra 2020, setter også krav til landbruket
med kraftige reduksjoner i utslipp til luft og vassdrag. Bruk av plantevernmidler og medisinering gir
også store utfordringer i forhold til at giftstoffer akkumuleres opp i næringskjedene. Samtidig vil
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verdens befolkningsvekst føre til økt etterspørsel etter mat og andre naturressurser. Dette fører til et
dilemma i forhold til klima- og miljøsituasjonen.
Det pågår også en offentlig debatt om landbrukets påvirkning på klima og utslipp av klimagasser.
Universitetsmiljøet ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) påpeker at det er to
ulike «kretsløp» man bør være bevisst på vedrørende klimagasser som metan og CO2. Det ene
kretsløpet er en naturlig prosess, og omtales som «det korte karbonkretsløpet» fra drøvtyggere. Det
andre er kretsløpet er menneske-skapt og omtales som «det lange karbonkretsløpet» hvor metan og
CO2 frigjøres til atmosfæren fra fossile kilder. NMBU vises blant annet til ny forskning som anbefaler
å differensiere reduksjonsmålene mellom «biologisk metan» og «fossilt karbon». Det hevdes også at
landbruket har redusert utslipp av «biologisk metan» med 1,4 prosent fra 2017 til 2018. Trolig er
miljøsaken viktigere å fokusere på i landbruket enn klimasaken, som f.eks.: forurensing av vassdrag
ved bruk av kunstgjødsel/nitrogen/fosfor, plantevernmidler som akkumuleres i næringskjeden, plast
og annet miljøavfall.
Det milde klima i regionen gir også mulighet for at dyr kan gå mer ute på beiter enn andre steder i
landet, men Haugalandet har likevel samme pålegg om å sette opp ly og dyrerom som i andre kaldere
klimasoner. En regulering som er mer tilpasset klimasonene kan bidra til økt verdiskaping, og er et
tema som sentrale ledd i bondeorganisasjonene bør ta opp med statlige myndigheter. Kommunen
bør støtte et slikt initiativ fra lokale bondeorganisasjoner.
Utover internasjonale avtaler styres rammebetingelsene for landbruket primært på nasjonalt nivå, og
kommer særlig til uttrykk i det årlige «jordbruksoppgjøret». Dette er forhandlinger mellom staten og
de to organisasjonene Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag. Avtaleforhandlingene
fører fram til priser på jordbruksvarer og andre bestemmelser for næringen.
På kommunalt nivå er det primært kommunens arealplaner som setter viktige rammebetingelser for
landbruksnæringen. Dette planarbeidet er regulert i Plan og bygningsloven.
I forhold til klima og miljø ble det i 2017 og 2018 arbeidet med utvikling av et større biogassanlegg.
Dette var et samarbeid mellom kommunene på Haugalandet, private virksomheter og
bondeorganisasjonene. Det ble utarbeidet en forretningsplan som ikke viste en tilstrekkelig
økonomisk bærekraft i forhold til markedsmessig-, operasjonell-, og finansiell risiko. Viktige
utfordringer var høyt kapitalbehov, særlig knyttet til renseanlegg, krevende juridisk regelverk om
offentlige anbudsprosesser som vanskeliggjø sikring av nødvendige substratleveranser fra
kommunene, samt usikre avsetningsmuligheter for biorestene fra produksjonen. Det siste er knyttet
til at denne regionen har begrenset med «spredeareal». Forretningsplanen viste likevel et
forretningspotensiale hvis det ble lagt opp til andre konfigurasjoner og samarbeidspartnere. Kilde:
«Verdiøkende biomasse (del 3)», 20.12.2018. Det arbeides med planer om et nytt biogassanlegg i
Vindafjord, men for bønder i Karmøy kommune vil avstanden trolig bli for stor. For landbruket i
Karmøy kommune vil det derfor trolig være mest aktuelt med å utvikle småskala biogassanlegg hos
ved de største gardsbrukene i kommunen.

2.4 Gardsbruk og jordbruksareal
I Karmøy kommune er det lang tradisjon for deltidsbruk. Historisk var det en kombinasjon mellom
landbruk og fiske. Senere mellom landbruk og industriarbeid på Hydro, og i dag mellom landbruk og
et bredt utvalg av yrker fra håndverk, offshore, og mer akademiske yrker.
De siste 10 årene har det vært en nedgang over hele Rogaland fylke i antall småbruk under 100
dekar, og mellomstore bruk mellom 100-299 dekar. Store bruk over 300 dekar har økt i antall.
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I Karmøy kommune mottok totalt 227 gardsbruk produksjonstilskudd og avløysertilskudd i 2019. Det
ble utbetalt 47,7 MNOK i «produksjonstilskudd» og 7,2 MNOK i «avløyser tilskudd». Det er
landbruksdirektoratet som administrerer tilskuddsordningen. Tilskuddene varierer fra ca. 900.000 til
under 5.000 kroner pr. gardsbruk og viser en stor variasjon i størrelsen på gardsdriften. I antall er det
sauebruk som det er mest av i kommunen. Rundt 130 bruk driver med sauehold. Mange er små. Kun
26 bruk har flere enn 100 sauer. Til sammenligning er det ca. 64 gardsbruk med
storfe/kjøttproduksjon, 27 melkeprodusenter, 11 birøktere, og 5 grisebruk som mottar
produksjonstilskudd, (kilde: Temakart).
Landarealet i Karmøy kommune består av totalt ca. 220.000 dekar, hvorav ca. 60.000 dekar (27
prosent) er definert som jordbruksareal. Av dette igjen er ca. 51.000 dekar definert som
jordbruksareal som er i drift. Ca. 52 % av jordbruksarealet i Karmøy er definert som «innmarksbeite».
(Kilde: «Arealbarometer», NIBIO, 2014).

Kart: «Oransje» viser fulldyrket jord – «gult» viser innmarksbeite. «Skravert» viser viktige
landbruksområder, (kilde: Temakart Rogaland)
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Begrepet «jordbruksareal» er definert i tre typer (jmf. kommunens jordvernstrategi):
 «Fulldyrka jord»: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til
åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.
 «Overflatedyrka jord»: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at
maskinell høsting er mulig.
 «Innmarksbeite»: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes
maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av kulturgras eller beitetålende urter.
De siste 12 årene er det blitt «nedbygget» 790 dekar landbruksjord i Karmøy, ca. 70 dekar i årlig
gjennomsnitt. Dette tilsvarer nedleggelse av mellom 3 – 4 gardsbruk i kommunen målt i
gjennomsnitt areal pr gardsbruk. I Rogaland er det 7 kommuner som omdisponert areal mer enn
Karmøy kommune. Noe av denne nedbyggingen står bøndene selv for. Andre deler gjøres gjennom
offentlig omdisponering gjennom arealplanlegging til bolig, næring, samferdsel og andre offentlige
funksjoner. I 2018 var det mange dispensasjonssøknader. 166 saker var til høring, 5 strandsaker ble
påklagd, og 7 landbrukssaker ble påklagd. Kommunen må legge til grunn en strengere praksis hvis
nedbygging av jordbruksareal skal unngås.
Noe utbyggingsareal blir også tilbakeført til LNF-formål. I arbeidet med kommunens jordvernstrategi,
ble det kartlagt kommunens maksimale potensiale for å tilbakeføre areal som ligger innenfor
utbyggingsområder til jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka, og innmarksbeite). Estimatet er på
1.945 dekar. Dette er areal som i kommuneplanens arealdel er definert til «utbyggingsformål», men
er enda ikke regulert til «utbyggingsformål». Potensialet er særlig i områdene: Avaldsnes, Storesund,
Norheim, Spanne, Moksheim og Kolnes/Eikje, men også Åkrehamn og Vea.
Tilsvarende som for andre næringsdrivende er også bøndene avhengig av forutsigbare
rammebetingelser. Større samferdselsprosjekt har ofte lang planleggingshorisont og usikkerhet om
de i det hele tatt blir gjennomført. Slike situasjoner fører til uforutsigbarhet for bøndene og skaper et
«vakuum» i forhold til om det skal satses med nye investeringer i driftsbygninger og andre
driftsmidler.
Et viktig tiltak som Karmøy kommune har gjort, er utarbeidelse av ny «jordvernstrategi». Her er det
definert et mål om nedbygging av landbruksareal ikke skal overstige i gjennomsnitt mer enn netto 25
dekar årlig. Dette utgjør ca. 6% av det regionale jordvernmålet for Rogaland. (Kilde:
«Jordvernstrategi», Karmøy kommune, 01.07.2019, sak 84/19). Bondeorganisasjonene i kommunen
mener dette er for høyt, og ønsker at all nedbygging av landbruksareal skal erstattes med oppdyrking
av tilsvarende arealstørrelse men tilsvarende kvalitet. Verdiskapende areal i landbruket må økes, ikke
reduseres. Det er viktig at jordvernmålet vurderes i forbindelse implementering og kommende
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rulleringen av kommuneplanens arealdel (2021 – 2023). Jmf. også kommunestyrevedtak sak 84/19
hvor revurdering av jordvernmålet var en forutsetning for at jordvernstrategien ble vedtatt.
Eiendomsstrukturen for gardsbruk i kommunen er ikke optimal for effektiv gardsdrift.
Generasjonsskifter og arveoppgjør har ført til oppsplitting av garder og utmark i smale lange teiger.
Dette fører til at dyrkingspotensialet som ligger i mange av jordbruksarealene ikke blir tilstrekkelig
utnyttet. Sambruk kan være en løsning for noen gardsbruk. Utviklingen de senere årene viser at
gardsdriften er blitt mer konsolidert med «landbruksforetak» som forvalter flere
«landbrukseiendommer». Gjennomsnittlig jordbruksareal pr. landbruksforetak (gardsbruk) i Karmøy
kommune, er på 225 dekar. Det er noe lavere enn gjennomsnittet i Rogaland på 255 dekar, men
høyere enn gjennomsnittet for Haugalandet på 214 dekar. Gjøres den samme fordelingen «pr.
landbrukseiendom» i stedet for «pr. landbruksforetak», viser dette et gjennomsnitts areal i Rogaland
på 96 dekar, på Haugalandet 64 dekar, og i Karmøy på 46 dekar pr. landbrukseiendom. Arbeidet med
«konsolidering» av landbrukseiendommer i færre og større landbruksforetak må fortsette for å få et
framtidsrettet landbruk. Landbruket er en kapitalintensiv næring med store investeringer og små
marginer. Stordrift er derfor en forutsetning for å lykkes med effektiv verdiskaping. Utfordringen
knyttet til konsolidering til større gardsbruk ligger i hovedsak på landbruket og grunneierne selv.

2.5 Naturlige rammebetingelser
Et av de viktigste konkurransefortrinnene til Rogaland som et matproduserende fylke er gras- og
beiteressursene i hele fylket. Det er de grovfôrbaserte produksjonene av melk og kjøtt som
kjennetegner et aktivt jordbruk i hele fylket.
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har analysert Norge i klimasoner og konkludert med at
Karmøy kommune har 9.172 dekar som er godt egnet til «fôrkorndyrking», om lite areal egnet for
«matkorndyring» og «matfôrdyring». (Kilde: «Arealbarometer», NIBIO, 2014). Det tyder på at det er
potensiale for mer fôrdyring enn det som er utnyttet i dag. Dette er et tema som kan være egnet til
nærmere utredning og utvikling. Det er naturlig at kommunen støtter et slikt kartlegging om
bondeorganisasjonene tar initiativ.
En annen utfordring for landbruket er gjengroing. Temakart Rogaland viser potensialet for
gjengroing, men gir ikke tilstrekkelig tallgrunnlag som viser utviklingen lokalt.
I Karmøy kommunen er utfordringen med «gjengroing» sannsynligvis mest knyttet opp til
kommunens store utmarksarealer med «kystlynghei». Kystlyngheia benyttes til sau og birøkting.
Organisering av felles «beitelag» i lyngheia kan gi bedre utnyttelse av naturressursene og forhindre
gjengroing. Brenning av lynghei er også et viktig tiltak å regulere gjengroing og vedlikehold av
vegetasjonen. «Lyngbrenning» er blitt mer utfordrende med sterkere regulering fra Brannvesenet og
Mattilsynet. Dette er bakgrunnen for etableringen av «Haugaland Lyngbrennerlag». Formålet er
bedre organisering og gjennomføring av en jevnlig og forsvarlig lyngbrenning. Hvert år tildeles
Landbruksdirektoratet såkalte «SMIL-tiltak», (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Her inngår
tilskudd til skjøtsel, inngjerding og lyngbrenning. Tilskudd gis via fylket og fordeles via kommunens
landbrukskontor, ca. kr. 500.000 årlig.

2.6 Verdikjeden
Produksjon av mat skjer gjennom langsiktige biologiske prosesser, og gjør det krevende med raske
tilpasninger av produksjonen etter svingninger i markedet. Det tar for eksempel tre år å produsere en
«biff». Kua må først bli bedekket før kalven blir født, og må videre fostres opp og slaktes. Når man
setter i gang denne prosessen må bonden være rimelige sikker på at «biffen» blir solgt etter tre år.
Det er derfor etablert «Markedsordninger» i Norge. Formålet er at markedet for jordbruksprodukter
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går i balanse mellom tilbud og etterspørsel, og at bøndene oppnår priser som er i samsvar med det
som avtales i jordbruksoppgjøret.
I Norge er reguleringen av markedet for jordbruksvarer organisert på en særskilt måte hvor næringen
selv påtar seg både det økonomiske ansvaret og ansvaret for å gjennomføre reguleringen. Det er
bøndenes egne bedrifter eller landbrukssamvirkene som er tildelt ansvaret som «markedsregulator».
Dette er Tine (melk), Nortura (kjøtt og egg) og Felleskjøpet (korn), som foreslår og gjennomfører
reguleringstiltak. Beslutningsmyndigheten ligger hos «Omsetningsrådet», hvor næringen har flertall
og kostnaden ved reguleringen tas av den enkelte bonde gjennom en omsetningsavgift.
«Verktøyene» som benyttes er mange, for eksempel: «tidlig slakting», «kollektivt utkjøp» av
produsenter, be myndighetene om å redusere tollen på aktuelle varer, m.m.

Figur 4: Verdikjeden for matproduksjon og matforsyning i det norske markedet. Kilde: "Forsyningssikkerhet - Matforsyning",
Fylkesmannen i Rogaland, 27.07.2018

De ulike landbrukssamvirkene har både en rolle i videreforedling, logistikk, mellomlagring og
distribusjon. Selv om bøndene har en høy grad av horisontal integrasjon i verdikjeden for egne
produkter, er det likevel de tre store matvaregrossistene, som styrer detaljhandelen til forbrukerne
gjennom betydelig innkjøpsmakt. De tre store matvaregrossistene er Coop, Rema, og Norges
Gruppen. I tillegg kommer Bama (for frukt og grønt) og Servicegrossistene som retter seg primært
mot «storhusholdningsmarkedet», med bedriftskantiner, kaféer, restauranter og hoteller.
Selv med godt organiserte «markedsordninger i Norge, hevder SBB at «Norske matpriser økte mest i
Norden». Fra 2005 til 2018 økte «produsentprisene» på norske matvarer med 57 prosent, mens
prisene i Sverige, Danmark og Finland steg henholdsvis 37, 27 og 26 prosent. «Produsentprisene»
menes her priser fra produsent i første ledd i «hjemmemarkedet», uten skatter og avgifter. Det vil si
priser på varer som er produsert og solgt i samme land. «Matvarer» betyr her bearbeidede matvarer
som tilhører næringsmiddelindustrien. Ubearbeidede landbruksprodukter, slik som levende dyr,
korn, rå melk, grønnsaker og frukt er ikke med i produsentprisindeksen (PPI). At Norge står utenfor
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EU, har antagelig bidratt til at matprisene har vært mindre påvirket av opp- og nedgangstider
internasjonalt. (Kilde: SSB, 16.08.2019).
Denne analysen av «produsentprisene» viser også et annet bilde på utfordringene i landbruket, og et
behov for å tenke nytt. Verdikjeden viser en alternativ distribusjonskanal direkte fra
jordbruksprodusent til særegne restauranter og selektive/bevisste forbrukere. Dette
markedssegmentet og markedskanalen er under utvikling. Rekon-ringer er et eksempel. Det er også
etablert flere kompetansenettverk for lokalmat rundt om i landet. Målgruppe er små matbedrifter
(mathåndverk med rundt 10 ansatte). I sørvest organiseres nettverket av Nofima (Norsk
matforskningsinstitutt), som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og
mat. Nofima har kontorer over hele landet, inklusiv Stavanger. Nofima (Rogaland) har også overtatt
arbeidet i næringsklyngen «NCE Culinology» og «Måltidets hus» som ble lagt ned i 2017 i sin
daværende form.
Det gis betydelige midler til forskningsprosjekt og utredninger innen bærekraftig produksjon,
teknologi, mattrygghet, bioøkonomi, og annen utvikling av landbruket. Nofima er en av
hovedaktørene innen denne forskningen.
På Haugalandet er det blitt tildelt VRI-midler (Regionalt forskingsfond) for å etablere et nettverk med
lokalmatprodusenter, restauranter og hoteller. Nettverket ble i 2019 formalisert som et samvirke
under navnet «Smaken av Vikingland» og er en Reko-ring (Haugalandet). Formålet er å arbeide for å
gjøre lokal mat og drikke fra Haugalandet mer synlig og tilgjengelig i markedet og bedre
lønnsomheten for produsentene hvor varene selges uten mellomledd. Samt inspirere innbyggere og
gjester til å utforske Haugalandets unike spiskammers. Bruk av sosiale medier og «Bondens marked»
hvor lokale bønder har kunnet selge sine produkter direkte til forbrukere er to av tiltakene.

2.7 Rekruttering og utdanning
Utdanningsforløpet for en gardbruker er ofte gjennom helt andre fag enn landbruksfag. Særlig i
Karmøy kommune som har kultur for deltidsbruk. I tidligere tider var ofte gardbrukeren fisker i
tillegg. Senere ble det muligheter å kombinere gardsdrift med industriarbeid på Hydro Aluminium, og
i dag kombineres gardsdrift med en stor andre varianter av praktiske eller akademiske yrker.
De ungdommer som ønsker å satse på landbruk har primært to alternative videregående skoler i
fylket å velge mellom. 1) Øksnevad VGS i Klepp kommune, som tilbyr studieretning i «naturbruk»
med inntil 3 år, fram til tittelen «agronom». 2) Tveit Vidaregåande Skule i Nedstrand i Tysvær
kommune, som også tilbyr 3 årlig utdannelse som leder fram til fagbrev og tittelen «agronom».
Av høyskoler i Rogaland har «Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling» på Bryne, tilbud om
utdanning på bachelor-nivå innenfor ulike relevante studieretninger.
Det høyeste studietilbudet finnes ved «Norges miljø- og biovitenskapelige universitet» på Ås
(tidligere kalt Landbrukshøyskolen på Ås).
Det er ikke kjent hvor mange elever og studenter med bosted i Karmøy kommune som velger de ulike
utdanningsalternativene, men Tveit Vidaregående Skule skal ha uttalt til Karmøy Bonde &
Småbrukarlag at det er en økende interesse om studieplass fra ungdom i fra Karmøy kommune.

2.8 Kommunale strategier for å utvikle landbruksnæringen
Utvikling av landbruksnæringen er primært nasjonalt styrt gjennom politikk, landbruksavtale, tiltak
og tilskudd. Likevel er den lokalpolitiske styringen viktig for den lokale landbruksutviklingen. En viktig
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erkjennelse som er viktig å forankre både politisk og administrativt er at «jordbruksareal er
næringsareal». Lokal forutsigbarhet gjennom jordvern er vesentlig for å redusere bøndenes risiko
knyttet til investeringer i gardsdriften.
Mål for landbruksnæringen i kommunen:
Målet for landbruket i kommunen er å oppnå samme vekst i årlige verdiskapning som for
resten av landbruket på Haugalandet, med tilsvarende verdiskapning pr. årsverk.
Det vil si en årlig vekst i verdiskapningen på rundt 2 prosent, og en verdiskapning pr. sysselsatt opp
fra 389.500 til 418.118 kroner pr. årsverk (i 2017-kroner).
Oppsummering av aktuelle strategier er:
1. Implementering av kommunens «jordvernstrategi» i kommuneplanens arealdel, planlegging,
byggesaker og forvaltning, hvor mål for nedbygging av jordbruksareal skal ikke overstige i
gjennomsnitt mer enn (netto) 25 dekar årlig. Jmf. Kommunestyrevedtak 01.07.2019.
Bondeorganisasjonene i kommunen ønsker et mer ambisiøst mål hvor all nedbygging av
jordbruksareal skal erstattes med oppdyrking av areal med tilsvarende størrelse og kvalitet.
2. Arbeide for at leieforhold får en struktur som gir bærekraftig gardsdrift på lang sikt (10 år).
Jmf. forebygge at melkekvoter selges ut av kommunen, og lignende.
3. Tilrettelegge for god forvaltning av kommunens kystlynghei med sauehold, birøkting, og
organisering av felles «beitelag», samt lyngbrenning gjennom Haugaland Lyngbrennelag.
4. Gi råd og veiledning i tradisjonell produkt-, tjeneste- og forretningsutvikling til kommunens
bønder. Herunder utvikling av tilleggstjenester. Viktige verktøy i dette arbeidet er Skape.no,
Inkubatoren Validé Haugesundregionen AS, og næringshagen Rogaland Ressurssenter AS,
samt formidling av VRI-virkemidler.
5. Tilrettelegge for klyngesamarbeid og nettverk, jmf. «Smaken av Vikingland».
6. Vurdere alternative løsninger for bruk av bioteknologi for å omdanne husdyrgjødsel til
biogass.
7. Samarbeide med bondeorganisasjonene om å kartlegge behov for ly og dyrerom for
utegående sau og ammekyr, jmf. forskrift om dyrevelferd.
8. Samarbeide med bondeorganisasjonene om å kartlegge potensiale for bedre utnyttelse av
areal til «fôrkorndyrking», (jmf. «Arealbarometer», NIBIO, 2014).
9. Ved implementering av «Innovative anskaffelser» skal det også tilrettelegges for
leverandørutvikling av lokale matprodusenter.
10. Arrangere årlige arbeidsmøter for å drøfte idéer, muligheter og utfordringer for landbruket i
kommunen
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3 Fiskeri
3.1 Verdiskaping og sysselsetning
I følge Fiskeridirektoratet passerte verdiskapingen innen fiskeri 100 milliarder kroner i 2018.
I «Ringvirkningsanalyse - Karmsund Havn», fra april 2018, viser fire ulike næringsstrukturer, hvor en
er «Sjømat» som inneholder «Fiskeri, Akvakultur og fôrproduksjon». Analysen viser en totalt
verdiskapingen på kr. 2,46 milliarder, en sysselsetning på 3.078 årsverk, og en skatteeffekt på kr. 320
millioner. Tallene gjelder for hele regionens bo-og arbeidsmarked, og er ikke brutt ned på regionens
kommuner eller de fire ulike næringsstrukturene.
For å kunne danne et bilde av verdiskapningen innen fiskeri i kommunen er det gjort en
regnskapsanalyse basert på uttrekk på bransjekoder for «fiskeri», (NACE: 03.11 Hav- og kystfiske).
Denne regnskapsanalysen viser tall for 47 virksomheter i Karmøy kommune som hadde
driftsinntekter i 2018, totalt 341 MNOK. Samlet verdiskapingen i disse virksomhetene var 203 MNOK,
og antall ansatte var 147. Fiskermanntallet viser derimot 160 registrere heltidsfiskere i Karmøy
kommune, og 19 deltids fiskere.
Basert på en verdiskaping på 203 MNOK utgjør dette litt under 2 prosent av den samlede
verdiskaping i kommunen. Fordeles fiskeflåtens verdiskaping på 147 ansatte, gir dette en
verdiskaping pr. ansatt på ca. 1,38 MNOK.
Vedrørende virksomheter som bearbeider fiskeråstoff er det ikke tilgjengelige regnskapstall for alle
virksomhetene. Av de 14 virksomhetene som har virksomhet i kommunen er det tilgjengelig
regnskapstall for kun 8, herunder Skude Fryseri og Karmsund Protein. Disse 8 virksomhetene viser en
verdiskaping på 109 MNOK. Virksomheter som Biomar og Pelagia har hovedkontor i andre
kommuner, og det er underavdelinger som er etablert i Karmøy. Underavdelingene er det ikke
tilgjengelig offentlige regnskaper for. Verdiskapning for disse underavdelingen er da estimert basert
på fordelt antall ansatte viser derimot en verdiskapning i disse to virksomhetene på 146 MNOK.
Samlet for hovedkontorer og underavdelinger blir verdiskapningen rundt 255 MNOK i alle de 14
virksomhetene. Fordelt på totalt 261 ansatte, gir dette estimert verdiskaping pr ansatt på 977.000
NOK.
Samlet sett for fiskeri (fiskeflåte og mottak) er estimert verdiskaping 458 MNOK. Dette utgjør litt over
4 prosent av den totale verdiskapingen i kommunen. Fordeles dette på antall ansatte gir dette en
verdiskaping på 1,1 MNOK pr ansatt. Gjennomsnittet for kommunen er ca. 561.000 kroner pr
sysselsatt. Tallene er ikke helt sammenlignbare, og ikke helt nøyaktige, men viser at fiskeri bidrar til
en betydelig verdiskaping pr sysselsatt. En person sysselsatt i fiskeri har en verdiskaping som i
tilsvarer 2 sysselsatte i gjennomsnitt. Dette viser at bransjen er en meget viktig bidragsyter til
fellesskapet og velferdsmodellen. (Merk at «antall sysselsatte» ikke er helt det samme tallet «antall
ansatte» i arbeidstakerregisteret).

3.2 Regulatoriske rammebetingelser
Fiskerinæringen har en lang historie i Norge, og de spesielle produksjonsforholdene og lange
tradisjoner har bidratt til et komplisert reguleringssystem. Regulering etter fartøys- og redskapstyper
er blant de eldste forvaltningsformene i norsk fiskeriforvaltning, og går mer enn hundrede år tilbake.
Med innføring av «Deltagerloven» (1972) og «Lukkede fiskerier» fikk inndelingen i fartøygrupper mye
større betydning. Etterhvert ble alle de viktigste fiskeriene regulert med totalkvoter, og disse ble
fordelt mellom fartøygrupper. Reguleringer av fartøygrupper og regulering av fiskeriene er i stor grad
vedtatt på bakgrunn av innspill og høringer innad i Norges Fiskarlag.
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I moderne forvaltning inngår individuelle fartøyskvoter. Det er også innført ytterligere reguleringer
for å forhindre at fangstkapasitet øktes med bruk av større fartøy og ny teknologi. Individuelle
fartøyskvoter ansees likevel til å være den mest robuste forvaltningsmekanismen som kan eliminerer
insentivene til å investere i overkapasitet, og «kappfiske». Det er fortsatt regler fra tidligere
reguleringsregimer som er med å begrense hvordan næringen kan utvikle seg. F.eks. at autolinebåter
som ønsker å fiske med annen redskap, for å oppnå bedre lønnsomhet, ikke får lov til dette.
Fiskeriene deles primært i to hovedgrupper. I «Pelagisk fiske» landes omlag 80 prosent av fangstene
med store fartøy. Innen «Hvitfisk» landes om lag 65 prosent av fangstene av kystfartøy med
begrenset mobilitet. Dette har også fått en konsekvens for flåtestrukturen, fordi store
ringnotsnurpere har god mobilitet, mens små kystfartøy ikke har det. Det er mye større antall
landanlegg i hvitfisksektoren, som er en naturlig konsekvens av flåtestrukturen. Det er trolig også
årsaken til en rekke tilleggsreguleringer i verdikjeden for hvitfisk enn for pelagisk fisk, som f.eks.
leveringsplikt, bearbeidingsplikt og industriplikt.
Fartøyene er delt inn i ulike lengder. Den enkelte fisker kan i stor grad selv bestemme hva som er et
hensiktsmessig fartøy, og lengdebegrensingen blir i stor grad sett bort fra. Kvotestrukturering er en
imidlertid fremdeles bundet av hvilken fartøygruppe kvoten opprinnelig hørte hjemme i. Dette betyr
et fartøy på 25 meter, kan ha tildelt en kvote som opprinnelig tilhørte et fartøy på mellom 15 og 21
meter. Derimot kan ikke en kvote tilhørende fartøy under 15 meter ikke overføres til fartøy over 21
meter. Tilsvarende, en kvote med hjemmelslengde under 11 meter (13 meter for kystnot) kan ikke
overføres til fartøy større enn 15 meter. Denne fleksibiliteten er positiv og gjør noen av
flåtegrupperingene mindre viktig i forhold til å valg av hensiktsmessige fartøy, men viser også at
reguleringen ikke lenger er formålstjenlig.
I ny kvotemelding som er til høring, er det foreslått at de som har flyttet kvoter fra 11 meter til 15
meter kan ta kvotene med seg videre. Dette forslaget har ikke fått støtte i verken Norges Fiskarlag,
Kystfiskarlaget eller andre organisasjoner. Det er fortsatt uklart om forslaget blir innført.
Dette er noe av bakgrunnen for at regjeringen har utarbeidet Stortingsmelding 32, «Et kvotesystem
for økt verdiskaping», som i disse dager er ute på høring. Lokale og regionale fiskerlag har uttrykt en
klar skepsis og bekymring til foreslåtte endringer. Dette ligger på et statlig reguleringsnivå og vil ikke
inngå i en plan for tilrettelegging for lokal fiskerinæring.

3.3 Fiskebåter, redskaper og tillatelser
Nordsjøfiske utøves primært langs «Norskerenna» og på «Nordsjøplattået», i følge Fiskeridirektoratet. Det fiskes med: industritrål, konsumtrål, snurrevad, linefiske (primært på Tampen), samt garn.
Garn fiskes med både til havs og kystnært. Kystnært utøves også teinefiske og rekefiske.
Det er 80 registrerte fiskefartøy i Karmøy kommune, fordelt på alle størrelser. 45 fartøy er av mindre
størrelse, og fisker kun i «åpen kystgruppe». Til de havgående fartøyene er det gitt 3 tillatelser for
pelagisk fiske og 8 såkalte «avgrensede tillatelser» for nordsjøtrål. Øvrige fartøy kommer inn under
«kystflåten» med deltakeradganger fordelt med: 10 for torsk, hyse og sei nord for 62. grad, 13 for
kystmakrell, 5 for NVG-sild, 1 for nordsjøsild, 8 for reke-sør, 9 for tosk-sør, og 9 for leppefisk.

3.4 Naturlige rammebetingelser
Alle fiskebestander har et sesongmønster med beitevandringer, og gyting i en bestemt tidsperiode og
på et bestemt sted. Dette gjør ofte at fisken er mer tilgjengelig på disse tidspunktene, og ofte gir
dette lavere fangstkostnader. Lofotfisket er det mest kjente av fiskeriene basert på en gytevandring.
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Tobisfiske er mellom april og juni i den sørlige delen av Nordsjøen. Fiske etter Nordsjøsild er om
våren og sommeren i sentrale og nordlige del av Norskerenna og vestover til Britisk sektor. Makrellen
fiskes mest om høsten på Tampen og Vikingbanken, samt kystnært og vestover til Britisk sektor.
Makrellen vandrer i store områder og kan ha store variasjoner fra år til år. Både makrell, sild og
hestmakrell fiskes lokalt rundt Karmøy av båter fra denne regionen.
Sesongsvingningene i tilgang på fiskeslagene skaper en spenning i verdikjeden mellom å produsere
fisken med lavest mulig kostnad og å tilpasse tilgjengeligheten av fisk etter etterspørselen, samt å
sikre god kapasitetsutnyttelse og dermed effektivitet i resten av verdikjeden.
Innen pelagisk fiske er september, oktober, november og januar de viktigste månedene for konsum.
For fiskemel- og fiskeolje-produksjon er de viktigste månedene februar, mars, og april, med noe
nedtrapping mot juni, se figur 4.14.

Landbasert virksomhet vil kunne drives mer rasjonelt hvis landingene er jevne mellom år og uten
noen sesongsvingninger, fordi dette gir bedre kapasitetsutnyttelse og lavere kapitalkostnader.
Fleksible bearbeidingsanlegg og logistikktjenester vil kunne øke tilpassinger til et sesongmønster i
tilgang og etterspørsel.

3.5 Verdikjede
I Norge er det forbud mot å omsette fisk utenom fiskesalgslagene. Fiskesalgslagene utøver offentlig
myndighet for Fiskeridirektoratet. Fiskesalgslagene eies av fiskerne, men er med hjemmel i
fiskesalgslagsloven (tidligere råfiskloven) opprettet for å sikre fiskerne oppgjør for fangst. Dette er
eierforholdet er unikt, og Norge er eneste land i verden som har et slik eierstruktur og
ansvarsfordeling. I Norge er det 6 fiskesalgslag, ett for pelagisk fisk (sild, makrell, m.m.) og 5
fiskesalgslag for bunnfisk (torsk, sei, hyse, m.m.) som omsetter fisk etter en geografisk fordeling av
landet:
 Norges Sildesalgslag omsetter pelagisk fisk for hele Norge.
 Norges Råfisklag er det størst og ligger i Tromsø.
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Sunnmøre og Romsdals Fiskesalslag (SUROFI) i Ålesund.
Vest-Norges Fiskesalslag i Måløy.
Rogalands Fiskesalgslag i Egersund.
Skagerakfisk ligger i Kristiansand og dekker Sørlandet, Oslo-området og helt til
svenskegrensen.
De 2 sistnevnte vil fra fra 1.1.2020 hete Fiskehav med hovedkontor i Kristiansand.

Verdikjedene kan illustreres slik:

Figur 5: Illustrasjon av verdikjedene i fiskeri

Karmøy kommune tilhører region sør, som strekker seg fra Rogaland og sørover langs hele kysten til
Svenskegrensen. Regionen tar i mot 475.675 tonn fisk som utgjør 26,2 prosent av alt mottak av fisk i
Norge. Herav landes 250.836 tonn (52,8 prosent) i Karmøy og 204.777 tonn (43,1 prosent) landes i
Egersund. Egersund er nest størst i region sør. I region Vest (Hordaland og Sogn & Fjordane) er
landingen størst i Vågsøy med 108.094 tonn og Flora med 33.216 tonn som nest største mottak i
region Vest. Videre nordover kan nevnes at Ålesund mottar 245.299 tonn, og Tromsø mottar 175.867
tonn. Resten fordeles på mindre mottak oppover til Finnmark. Karmøy kommune har dermed landets
største mottak av fisk. Det er Karmsund fiskerihavn (Husøy) hvor det meste av landingen skjer, men
kun til mel og olje. Ikke til konsum.
I kommunen skjer mottak av konsumfisk hos Skude Fryseri, Åkra Sjømat og K-fisk. Disse tre
mottakene ligger ved andre havner med begrensninger i mulighet for tilkomst for større fiskebåter.
Landingsforskriften reguler mottak av fisk, og setter videre begrensninger at disse mottakene kan
lande konsumfisk ved andre havner enn deres egen. Dette er knyttet til krav til kontroll med veiing og
sluttsedler, m.m.
I Norge finnes det ikke ferskfisk-auksjon, som også begrenser omsetning av ferskfisk til konsum.
Nærmeste ferskfisk-auksjon er Danmark, som har flere: Hanstholm, Skagen, Fiskeauksjonen DK.
Peterhead i Skottland, har også en anerkjent ferskfisk-auksjon. Peterhead er også størst på hvitfiskmottak i Nordsjø-bassenget. Dette betyr at mottak av ferskfisk i Norge må gå via aksjon i Danmark
eller UK.
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Norges Råfisklag arbeider med planer om å prøve ut ferskfisk-auksjon. Det kan gi mer dynamisk og
riktig pris, og forhåpentlig honorere kvalitet på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag. Det er
ikke kjent om det er vurdert å legge ferskfisk-auksjon til Karmsund fiskerihavn Husøy, men en meget
aktuell forretningsmulighet som tyder på at alle organisasjonene og rederiene vil støtte. Med eller
uten aksjon, har containerterminalen på Husøy etablert fraktlinjer som kan eksportere ferskfisk eller
frossen råvare i frysekontainere direkte til markedene i Europa.
Kjøle- og fryserikapasitet i kommunen er også begrenset. Skude Fryseri er et relativt stort fryseri, og
arbeider med å utvide kapasiteten. Skudeneshavn har begrensninger knyttet til tilkomst for de
største fiskebåtene. Bifangster med konsumfisk fra større trålerfartøy, som går til Karmsund
fiskerihavn (Husøy) med industrifangst, er også utfordrende med lovmessige krav i
Landingsforsforskriften. Det er derfor behov for kjøle- og fryserikapasitet i Karmsund fiskerihavn
Husøy.
Salg av fisk over kai direkte til forbruker, er basert på dispensasjon fra fiskesalgslagene til hver enkelt
fisker. Dispensasjonene gis med hjemmel i Fiskesalgslagsloven. Slik dispensasjon gjelder fersk
ubearbeidet fisk, kokt reke og krabbe. Salg over kai foregår flere steder i kommunen, bl.a. i Kopervik.
Salg av fisk direkte fra fisker til restauranter gis det også særskilte tillatelser til. Restauranter og
spisesteder som ligger langt fra de etablerte omsetningskanalene for sjømat kan kjøpe sjømat direkte
fra fisker. Det er ikke kjent om det oppleves som noen begrensninger for denne type salg i
kommunen.
Derimot er det opplevd tilfeller i kommunen hvor «uregistrerte» fiskere selger fangst på det svarte
markedet. Dette er en problemstilling som må overvåkes og følges opp i samarbeid mellom Politi,
Fiskeridirektoratet og NAV.

3.6 Fiskerihavnene:
Karmøy Fiskerlag har laget en oversikt over «aktive» og «delvis aktive» fiskerihavner:
 Karmsund fiskerihavn Husøy – er nasjonal fiskerihavn med flere mottak, liggeplass, og bøteri
 Skudeneshavn har mottak, fryseri og liggeplass
 Sævelandsvik har mottak og liggeplass for båter under 40 meter (K-fisk og Åkrasjømat)
 Åkra har mottak og liggeplass
 Vedavågen har mottak og liggeplass
 Kopervik (Strømsund/Havnegata) salgssted og liggeplass
 Ferkingstad har liggeplass
 Ytraland har liggeplass
 Salvøy har liggeplass
 Sandve er delvis aktiv havn med liggeplass for et par aktive fiskebåter
 Syrevågen er delvis aktiv havn med liggeplass for et par aktive fiskebåter
 Osneshavn er delvis aktiv havn med liggeplass for et par aktive fiskebåter
Fylkeskommunene overtar forvaltningsansvaret for de statlige fiskerihavnene fra Kystverket i 2020.
Dette har skapt et vakuum i forhold til viktige søknadsprosesser for tilskudd til utvikling av
fiskerihavnene.
Utvikling av Karmsund fiskerihavn Husøy er det aller viktigste for fiskerinæringen. Utvidelse av flere
mottak gir bedre priser, som videre gir bedre investeringsevne i bedre fiskefartøy og arbeidsplasser.
Det rapporteres fra fiskebåtrederne at etableringen av ny fiskemel-fabrikk på Husøy har gitt økt
konkurranse på mottak og bedre priser for fiskerne.
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På ønskelisten står følgende tiltak:
 Utvidelse av fiskerikai, og til «ventekai»
 Kjøle- og fryserikapasitet (spesielt for fartøy mellom 40 til 70 meter)
 Mottak av hvitfisk og annen konsumfisk
 Servicekai og miljøstasjon med følgende funksjoner:
o Vaskestasjon med rensing av lensevann (for liten kapasitet i dag)
o Kildesortering av avfall og spillolje, m.m.
o Ferkvann-/drikkevannspåfylling
o Landstrøm
 For øvrige fiskeri-kaier i kommunen (utenom Husøy) er det ønskelig med bedre vedlikehold
og utbedringer. Jmf. tilskuddsordning til utbedring av fiskerihavner
Det har vært mange hendelser den siste tiden med uønskede hendelser knyttet til forurensing. Fra
fiskeri er de primært lukt og forurensning til sjø med tilgrising av strender, brygger og fritidsbåter.
Lossing av fisk fra båtene skjer enten med pumpelossing fra land (tradisjonell), eller vakuum-anlegg
ombord i fartøyet benyttes. Vakuum-anlegg kan gi føre til mye mer spillvann og potensiell
forurensing til vann (opptil 200 tonn vann pr lossing). Det antydes at bruk av lossing med vakuumanlegg som er tilpasset båten blir brukt i økende grad.

3.7 Lokale sjøområder
Kommuneplanens arealdel viser sjøområder som er disponert til sjøbasert næring. Herunder gytefelt,
høsting av tare, uttak av skjellsand, m.m. Kommuneplanen viser også konsesjonsområde for testing
av offshore energi (vind- og bølgekraft), jmf. Hywind. Områder disponeres av MET Centre. Aktiviteten
ved MET Centre har økt den siste tiden og det søkes om nye konsesjoner til nye testinstallasjoner.
Testområdet ligger midt mellom to fiskefelt. Her er avstandene små, og fiskefeltene endrer seg
dynamisk i forhold til råstofftilgangen. Fiskeorganisasjonene uttaler at testområdet er i konflikt med
krepseteiner (faststående fiskeredskap) og rekefeltet. Utfordringen er ikke alltid installasjonen, men
oppakringssystemet og sikkerhetssoner som reduserer adkomst til fiskefeltene.
Haugaland Vekst har også akkurat starte opp arbeidet med utarbeidelse av en ny «Strategi for
Havrom og havvind». Strategien forventes å være ferdig første halvdel av 2020. Dette arbeidet vil
danne underlag for neste revisjon av kommuneplanens arealdel.
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Utdrag av kommuneplanens arealdel

https://www.temakart-rogaland.no/rpsh (næringsfiske)
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3.8 Rekruttering og utdanning
Fiskermanntallet viser en reduksjon i antall fiskere de siste 30 årene, hvor i perioden fra 1988 til 2008
var en nedgang fra 375 yrkesfiskere til 168. Etter 2008 har det være et relativt stabilt nivå med
mindre variasjoner fram til dagens nivå på 147 heltid yrkesfiskere og 13 deltidsfiskere.
Tidligere var det vanlig å begynne som fisker uten utdanning, men i dag er det mulig å ta fagbrev i
kommersiell «fiske og fangst» i videregående opplæring (VG2). I vår region tilby Strand videregående
skole i Ryfylke denne utdanningen. Rundt år 2000 hadde også Åkrehamn videregående skole en
tilsvarende utdanning, men det er det ikke grunnlag for lenger.
Fiskerifaglig Opplæringskontor for Rogaland og Skagerak-kysten SA, melder om at kapasiteten for
lærlingplass er rundt 6 nye lærlinger pr. år. Noen begynner også som «matro» eller «motormann»,
som også er en videregående utdanning som gir et likestilt fagbrev som «fiske og fangst». De store
fiskebåtene er flinke å ta i mot og legger til rette for lærlingplasser, men fiskeflåten er likevel for liten
til å utdanne flere. Det er stor rift om lærlingeplassene og familierelasjoner til fiskebåtrederne blir
naturligvis prioritert. År med «generasjonsskifter» kan det være ekstra utfordrende å finne nok
lærlingplasser. Tidligere fikk lærlinger plass i fiskeflåten i Nord-Norge, men dette har avtatt etter
hvert som utdanningstilbudet i nord også er blitt bedre.
Videreutdanning er via fagskole eller maritim høyskole som styrmann eller videre til kaptein.
Fagskolen på Austevoll i Hordaland har godt omdømme i fiskerinæringen. Fagskolen oppfattes å
være den fagskolen med best fagprogram som er fiskerirelatert. Fagskolen i Haugesund har også
maritime fag, men oppfattes ikke av næringen å være like fiskerirelatert.
For å bli styrmann eller kaptein må det tas treåring høyskoleutdanning i nautikk og deretter praksis
som kadett, før det kan tas nødvendige sertifikater. Reisetid som kadett er avhengig av tidligere
oppnådd fagbrev og/eller fartstid.
I 2015 ble det innført «lærlingekvoter» for å tilrettelegge for rekruttering i fiskerinæringen.
Lærlingene søker selv til fylkeskommunen. Det er kun lærlinger i faget «Fiske og fangst» som
kvalifiserer til lærlingekvote, andre linjer som for eksempel matros og motormann faller utenfor
ordningen. Det er Fiskeridirektoratet bestemmer hvilke fiskeslag og størrelsen på lærlingekvotene. En
lærlingekvote til fiskerederen et incitament til å tilrettelegge for lærlingeplasser.
Fiskerifaglig opplæringskontor rapporter at begynner å bli et økende «ungdomsmiljø» på Vea med
unge fiskere. Disse er i god dialog med «Boknmiljøet», men vi finner også unge fiskere i Haugesund
og Aksdal i Tysvær. Dette er bra for utvikling av fiskerinæringen, og det blir viktig at det offentlige og
næringen klarer å samarbeide om å tilrettelegge for tilstrekkelig med lærlingplasser.
I 2018 tildelte regjeringen 10 nye «rekrutteringskvoter», totalt 25 rekrutteringskvoter.
Rekrutteringskvotene er forbeholdt helårsfiskere under 30 år som også eier sin egen fiskebåt. Antall
søkere i 2019 var 126, herav 6 kvinner. 9 søker var fra Rogaland, herav 1 fisker fra Karmøy. Denne
kvoteordningen administreres av Fiskeridirektoratet.
Norges Fiskarlag peker på en viktig utfordring knyttet til dagens lærlingordning. Organisasjonens
landsmøte den 30 og 31 oktober 2019 gjorde følgende vedtak: «En stadig viktigere rekrutteringsvei
som fisker skjer gjennom yrkesfaglig utdanning. Yrkesfag er lagt opp som et løp med to års skolegang
og to års læretid om bord (fartstid). Landsmøtet konstaterer derfor at det er viktig at alle
flåtegrupper, også den minste kystflåten, må tilrettelegges for å ha lærlinger om bord. Landsmøtet
anmoder derfor Sjøfartsdirektoratet om å utrede nærmere hvordan læretid om bord, uavhengig av
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fartøystørrelse, kan gi samme sertifikatgivende fartstid. Problemet i dag er at fartøyet må være over
500 tonn for å være godkjent læreplass».

3.9 Kommunale strategier for å utvikle fiskerinæringen:
Det primære Karmøy kommune kan bidra til for å tilrettelegge for fiskerinæringen er:
1. Utvikling av Karmsund fiskerihavn Husøy gjennom eierorganet i Karmsund Havn IKS som
forvalter og utvikler fiskerihavnen på Husøy. Aktuelle tema er:





Utvidelse av fiskerikai, og «ventekai»
Kjøle- og fryserikapasitet (spesielt for fartøy mellom 40 til 70 meter)
Mottak av «hvitfisk» (konsum)
Servicekai og miljøstasjon med følgende funksjoner:
o Vaskestasjon med rensing av lensevann (for liten kapasitet i dag)
o Kildesortering av avfall og spillolje, m.m.
o Ferkvann-/drikkevannspåfylling
o Landstrøm

2. I dialog med Norges Råfisklag, vurdere utvikling av en ferskfisk-auksjon i Karmøy kommune,
samt vurdere behovet for vedlikehold og utbedring av øvrige fiskerikaier i kommunen.
3. Holde dialog med fiskerinæringen og bistå opplæringskontoret med å tilrettelegge for
læringsplasser.

4 Havbruk
Strategi for havbruk vil bli koordinert med arbeidet for å utvikle «Regional havromstrategi» som vil
være klar til sommeren 2020. Regional plan vil bygge på «Nasjonal havstrategi».

4.1 Verdiskaping og sysselsetning
Karmøy kommune har kun en aktør som driver næringsvirksomhet innenfor NACE-kode 03.211
«Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur». Selskapets
produksjon er fordelt mellom Bømlo og Karmøy, i sjøområdet rundt Feøy. Selskapet har tilsammen
seks konsesjoner og 21 ansatte. Selskapet er et underselskap i konsern som har kontoradresse
utenfor Haugesundregionen. Det er derfor ikke offentlig data om hvor stor del av verdiskapningen er
foregår i kommunen. Medieomtaler indikerer omsetning på flere hundre millioner kroner med et
meget godt resultat, som indikerer en betydelig verdiskaping.
I tillegg operer et selskap med høsting av stortare til produksjon av alginat, samt et selskap med noe
høsting av skjellsand. Innenfor anvendelse av stortare skjer det en rivende utvikling hvor råstoffet får
en langt bredere anvendelse fra medisinsk bruk, kosttilskudd, matindustri, til innsatsfaktorer i andre
typer industrier. Forekomstene av stortare utenfor Karmøy vil derfor kunne gi en betydelig
verdiskaping for regionen hvis forholdene legges til rette for næringsutvikling for bioteknologi og
prosessindustrien. Dette betyr god forvalting av sjøområdene og tilrettelegge for innhøsting og
foredling i kommunen og regionen.

Tillegg til «Strategisk næringsplan» for Karmøy kommune

22 av 24
Vår dato

Vår referanse

19.03.2020

19/6443-1

4.2 Leverandør- og foredlingsindustri
I kommunen er det lagt godt til rette for leverandørindustri til havbruksnæringen. De fleste er samlet
på Husøy med fôrproduksjon, ankerproduksjon, notløsninger, m.m. Dette er også for det meste
underselskaper i større konsern hvor regnskapene for lokal verdiskaping ikke er offentlig
tilgjengelige.
Av foredlingsindustri er det primært virksomheten «DuPont Nutrition & Biosciences», lokalisert med
produksjon på Vormedal, som er dominerende. Selskapet er ledende i Norge på bærekraftig høsting
og foredling av stortare, og produserer alginat som blant annet innsatsfaktor i avansert medisin.
Innen høsting og foredling av stortare skjer det en rivende utvikling med lokale initiativ som kan bidra
til betydelig vekst i verdiskaping og sysselsetning i kommunen og regionen.

4.3 Regulatoriske rammebetingelser
Tillatelse til virksomhet innenfor akvakultur er innenfor myndighetsområdet til Fiskeridirektoratet.
Kommuneplanens bestemmelser sier at dersom fiskerimyndigheten ønsker å tillate spesielle former
for akvakultur innenfor eksempelvis et område definert til trålfelt, kan dette gjøres uten at tiltaket er
avhengig av en dispensasjon fra kommuneplanen.
Forvaltning av sjøareal og skattlegging av havbruksnæringen har over flere år vært et omstridd tema.
I 2009 ble organisasjonen «Nettverk fjord- og kystkommuner» (NFFK) stiftet for å arbeide for en
balansert fordeling av verdiskaping mellom havbruksnæringen, staten og vertskommunene.
I 2016 opprettet regjeringen «Havbruksfondet» hvor hensikten var å stimulere fylkene og
kommunene til å legge til rette for jobbskaping i havbruksnæringen. Havbruksfondet ble blant annet
stiftet for å møte kravene fra NFFK. Samtidig oppleves ikke Havbruksfondet som en forutsigbar
inntekt til kommunene. NFFK arbeider derfor for å vurdere alternativer, herunder
«produksjonsavgift» eller en «arealavgift» (naturressursavgift), som bedre dekker kommunenes
kostnader til saksbehandling, tjenester, infrastruktur og tilrettelegging av sjøareal. Organisasjonen
samler nå over 70 kommuner, hvor Karmøy kommune også er medlem.
Pengene til Havbruksfondet kommer fra regjeringens salg av nye «laksetillatelser». I 2019 ble det
solgt tillatelser for 484,9 millioner kroner. Staten beholder 20 prosent og 80 prosent blir utbetalt til
laksekommunene og fylkeskommunene. Fordelingen mellom kommuner og fylkene er 87,5 prosent
og 12,5 prosent.
Utbetalingene fra Havbruksfondet har store fluktuasjoner og følger salget av konsesjoner fra år til år.
I 2018 var samlet utbetaling på 2,76 milliarder kroner til kommuner og fylker som er vertskap for
havbruksnæringen. I 2019 var utbetalingen «bare» 458,5 millioner kroner. På landsbasis får 166
kommuner og 10 fylkeskommuner utbetalt midler fra fondet. I vår region i 2019 fikk Rogaland fylke
utbetalt 531.323 kroner, Karmøy fikk 476.678 kroner, Haugesund 530.013 kroner, Tysvær 1.153.361
kroner, Bokn 5.660.016 kroner, Vindafjord 3.508.500 og Sveio 1.040.024 kroner, for å nevne de mest
nærliggende kommunene.

4.4 Naturlige rammebetingelser og kommunens arealplan
Karmøy kommune har et begrenset vertskap for selve havbruksproduksjon. Det er kun sjøområdene
rundt Feøy som pr. i dag benyttes til konkret fiskeoppdrett hvor det er etablert et oppdrettsselskap.
Kommuneplanens arealdel definerer sjøområdene med ulike formål, herunder: farled,
havneområder, trålefelt, gyteområder, uttak av naturforekomster (skjellsand), naturvern m.m. I
tillegg er det et konsesjonsområde for offshore vindkraft vest for Skudeneshavn. Sjøområder for
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fiskeoppdrett er ikke definert eksplisitt i kommuneplanen, men planbestemmelsene åpner for at det
kan etableres fiskeoppdrett i alle «ikke-båndlagte» sjøarealer etter enkeltsøknad om konsesjon.
Sitat fra «Kommuneplanens arealdel - bestemmelser og retningslinjer, 16.06.15»:
«I FFFNA-områder (Fiske, Ferdsel, Friluftsliv, Natur og Akvakultur) kan det etableres
akvakulturvirksomhet. Det forutsettes at forholdet til andre interesser avklares ved
konsesjonsbehandling etter oppdrettsloven eller havbeiteloven. Eventuelle tiltak og inngrep
skal vurderes som enkeltsøknader. Hensynet til allmennhetens interesser, ferdsel, tradisjonelt
fiske og fritidsfiske skal ivaretas i størst mulig grad. Lokalisering av fiskeoppdrettsanlegg bør
ikke etableres nærmere enn 500 meter fra sikret friluftsområde og ikke nærmere enn 1000
meter fra nærmeste båndlagte naturreservat. Anlegg for akvakultur bør etableres minst 50
meter fra land, dersom det ikke eksisterer avtale med grunneier».
Næringsutvikling i sjøområder er i sterk markedsutvikling og drives fram av miljøkrav og teknologisk
utvikling. Kommuneplanen har åpninger med «ledige» sjøarealer som kan anvendes til akvakultur,
men disse arealene er svært værutsatte. Kommunen har hittil ikke gjort noen spesifikk vurdering av
potensialer for framtidig arealdisponering av sjøområder til havbruk og annen sjøbasert
næringsutvikling ut over de havneområder som forvaltes og utvikles av Karmsund Havn IKS, samt
konsesjonsområdet for offshore vindkraft vest for Skudeneshavn.
Marine Energy Test Centre AS, som Karmøy kommune har en liten eierpost i, har en ambisjon om å
tilrettelegge for havgående fiskeoppdrett som kan kombinere areal og infrastruktur med offshore
vindkraft. Aktører i havbruksbransjen har nylig bekreftet at et slikt testområde er interessant, og det
er under utvikling teknologi og løsninger i denne retning.

4.5 Kommunale strategier for å utvikle havbruksnæringen
Det er derfor behov for å utrede nærmere næringspotensialene for kommunens sjøarealer nærmere
for havbruk spesifikt, men også utnyttelse til annen sjøbasert næring. Dette er et omfattende arbeid
som vil bli koordinert med Haugaland Vekst sitt arbeid for å utvikle en «Regional havromstrategi»,
som skal være klar til sommeren 2020. Regional plan vil bygge på «Nasjonal havstrategi». Når den
regionale havromstrategien er ferdig, forventes at strategien avdekker potensiale og legger retning
for tilrettelegging av videre verdiskaping. Dette må følges opp med mer detaljerte og
handlingsorienterte planer. Kommunestyret har allerede satt av 500.000 til arbeid for å utrede
næringspotensialet for sjøområdene i kommunen. Dette er midler som er satt av fra utbetaling fra
havbruksfondet i 2018 (totalt 6,1 MNOK). Jmf. sak 136/18, 17.12.2018.

5 Matsikkerhet og nasjonal betydning
Primærnæringene jordbruk, fiskeri og havbruk, er viktige for landets matsikkerhet. Det er også en av
årsakene til at rammebetingelsene for disse næringene styres nasjonalt, hvor det er svært begrenset
handlingsrom på kommunalt nivå. I dag er Norge 50 prosent selvforsynt med egenprodusert mat.
Hvis man bare inkluderer matproduksjon basert på norsk produsert fôr, synker selvforsyningsevnen
til ca. 40 prosent. Stor fiskeeksport fører til at «dekningen» kunne vært opp mot 90 prosent om alt
fiskeri hadde blitt konsumert innenlands. (Kilde: Landbruk.no – Norsk Landbrukssamvirke, 2019).
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