
FAKTA OM HAVBRUK

BELLONAS HAVBRUKSARBEID
Bellona har gjennom mange år vært i god dialog med 
mange aktører innen oppdrettsnæringen. FHL, enkelt-
bedrifter, næringsliv, forskning og forvaltning er vi 
regelmessig i kontakt med. Vår faktabaserte og løsnings-
orienterte tilnærming til havbruk har gitt oss innpass og 
innflytelse i de miljøfaglige og politiske diskusjonene som 
er relevante for næringen. Synsing og mangelfull tilgang 
på kunnskap er ødeleggende for de viktige diskusjoner 
rundt havbruk og miljø som stadig vekk dukker opp 
nasjonalt og internasjonalt.

Vår ambisjon er å skape et nøkternt, vitenskapelig basert 
faktagrunnlag som skal danne basis for debatten om 
bærekraftig oppdrett.

FREMTIDIGE MULIGHETER
Havbruksnæringen har utviklet seg til en av Norges 
viktigste eksportnæringer.  Vi i Bellona tror at nye former 
for matproduksjon og ikke minst biomasse basert på 
havets ressurser i framtida vil være en økende faktor 
innen norsk økonomi. Et eksempel er overskudd av 
næringsstoffer fra norske oppdrettsanlegg. Dette seiler i 
dag bokstavlig talt sin egen sjø og er ressurser på avveie. 
Samtidig er det potensial for ny biomasseproduksjon 
gjennom integrert havbruk.

Integrert havbruk er en tilnærming til fiskeoppdrett hvor 
f.eks tang/tare og blåskjell er dyrket i 
sammenheng med fiskeoppdrett.  Næringsstoffene og 
avfallet fra oppdrettsanlegget blir brukt (og i stor grad 
resirkulert) av blåskjell og tang, som resulterer i et renere 
miljø i og rundt oppdretts-anlegget.  En ekstra fordel 
med integrert havbruk er at det fører til en høy og effek-
tiv avkastning av ny produksjon som kan ha en betydelig 
økonomisk verdi. Derfor har integrert havbruk potensiale 
for store miljømessige og økonomiske fordeler.

I perioden 2012 – 2016 skal Bellona fortsette sitt arbeid 
med å fremme bærekraftig fiskeoppdrett, samt bruke 
mye ressurser på integrert havbruk. Bellona har vært og 
er involvert i flere integrert havbruksprosjekter sammen 
med både næringen og FoU miljøet siden 2011. Bellonas 
langsiktige perspektiv innen vårt havbruksarbeid, er å 
ta del i jakten på nye løsninger, nye ressurskilder og nye 
produkter som vil finne sted i fremtiden. Samt fortsatt å 
være en tung pådriver for den aller viktigste ramme-
betingelsen for marin matproduksjon. Et rent hav! 

Bellona er en uavhengig, ideell miljøstiftelse 
som gjør verden litt renere hver dag. Bellona 
har som formål å arbeide for økt økologisk 
forståelse og vern av natur, miljø og helse.

www.bellona.no

Bellona jobber med:
- Økt bruk av fornybar energi
- Reduksjon av klimagassutslipp
- Energieffektivisering
- CO2-håndtering

- Bioenergi
- Eliminering av miljøgifter
- Atomproblematikk i Russland
- Biologisk mangfold

- Ingen oljeboring i nord
- Bærekraftig havbruk
- Miljøvennlig transport
- Ressurs og avfall


