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Grønn omstilling i fiskeflåten 
 
Bakgrunn 

Det overordnede målet for norsk klimapolitikk er å gjøre Norge karbonnøytralt innen 2050. 

Fiskeripolitikken har som hovedmål å legge til rette for en lønnsom og bærekraftig fiskerinæring, til 
beste for samfunnet. Dette omfatter også fiskerinæringas ansvar for å redusere egne utslipp av 
klimagasser.  
 
Utslipp av CO2 og andre klimagasser kan føre til endringer i havklima, havnivå, isdekke og til 
havforsuring. Dette påvirker hele økosystemet, inkludert størrelse og utbredelse på viktige 

bestander, og dermed også fiskeriene. Hensynet til klima er derfor noe Norges Fiskarlag tar på 
høyeste alvor. 
 
Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for den nye Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen, slår 
fast at klimakrisen er vår tids største utfordring. Utfordringene skal blant annet løses gjennom 
partnerskap med næringslivet, kompensasjonsordninger, og hensyn til næringenes 

konkurransekraft. Regjeringen vil også gjøre Norge til en pådriver for en ambisiøs internasjonal 

klimapolitikk, med mål om å begrense den globale oppvarmingen.  
 
Regjeringen vil i denne sammenhengen: 
 

• Kutte de norske klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, målt mot 1990. Dette 
utslippsmålet skal gjelde hele økonomien. 

 

• Det skal innføres konkrete mål for utslippskutt for hver enkelt sektor og næring. Målene 
skal utvikles i samarbeid med berørte næringer. Det skal etableres et system for 
forpliktende oppfølging av tiltak og måloppnåelse. 

 
• Det skal innføres et årlig forpliktende budsjett for utslipp av klimagasser, som del av det 

ordinære statsbudsjettet. 

 
• CO2-avgiften skal økes gradvis, til om lag 2000 kroner per tonn, frem mot 2030. 

 
• CO2-kompensasjonsordningen, eller tilsvarende ordninger, skal videreføres og styrkes så 

lenge det er behov. Dette for å sikre industriens konkurranseevne og hindre 
karbonlekkasje. Det omfatter også videreføring av kompensasjonsordningen for CO2-
avgiften i fiskeflåten. 

 
• Det skal sikres ordninger som legger til rette for grønn omstilling av fiskeflåten. 
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Utslipp av CO2 fra fiskeflåten 
Norges Fiskarlag har som visjon at den norske fiskeflåten skal være blant verdens mest 
miljøvennlige. Fiskarlaget ønsker derfor å være en pådriver i arbeidet med å utvikle og ta i bruk ny 
klimavennlig teknologi.  
 
CO2-utslipp fra norsk fiskeflåte beregnes av Statistisk Sentralbyrå (SSB), Garantikassen og av 
Fiskeridirektoratet. Disse beregningene viser noe ulikt resultat. Alle viser imidlertid at utslippene 

gikk ned fra begynnelsen av 2000-tallet. Deretter var utslippsnivået relativt stabilt i perioden 2007 
- 2014, før de begynte å stige igjen etter 2014. Økningen i CO2-utslippene etter 2014 kan bl.a. 
skyldes biologiske forhold, redusert tigang på nære fangstområder, endringer i mottaksstruktur og 
ikke minst at samlet motorkapasitet i flåten har økt. I følge SSB var CO2-utslippene fra norsk 
fiskeflåte 878 000 tonn CO2 i 2020, noe som utgjør om lag to prosent av norske klimagassutslipp. 
 

Norske fiskere bringer hvert år nærmere 2,5 millioner tonn fisk og skalldyr på land, noe som bidrar 
til å forsyne nærmere 150 land med sunn sjømat. Dette er i utgangspnktet en svært klimavvennlig 
matproduksjon. En kan f.eks. spise 25 torskemiddager for hvert biff-måltid, hvis klimautslippene 
skal avgjøre hva man spiser. Arter som makrell og sild har enda lavere klimaavtrykk. Norsk 
fiskerinæring bidrar derfor allerede til lavere globale klimagassutslipp. Fiskerinæringa må også 
være en sentral del av løsningen på klimautfordringene i framtida. Derfor er det svært viktig at 
klimapolitikken legger opp til størst mulig høsting i norske havområder, innenfor bærekraftige 

rammer.  
 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag behandlet en egen sak om «Framtidens fiskefartøy» i oktober 2019. 
Her stod hensynet til energieffektivisering og utslippsreduksjon sentralt. Nærings- og 
fiskeridepartementet la samme år fram en egen utredning om «Klimatiltak og virkemiddel i 
fiskeflåten». Rapporten ble utarbeidet av Klimautvalget for fiskeflåten, hvor også representanter 

for Fiskarlaget deltok. Norges Fiskarlag deltar nå i et internasjonalt pilotarbeid (PEFCR Marine Fish), 

som skal dokumentere og forbedre miljøforavtrykket til marin fisk i EU-markedet, ikke minst i 
forhold til utslipp av klimagasser.  
 
Det er avgjørende at fiskerinæringa også selv viser reell vilje til å gjennomføre forpliktende 
klimatiltak. Energiøkonomisering og redusert drivstofforbruk er i utgangspunktet en «vinn vinn-
situasjon», med hensyn til både utslipp og økonomi i næringa. Norges. Fiskarlag støtter derfor opp 

om målsettingen om å redusere klimagassutslippene i samfunnet med minst 50 % innen 2030. 
Forutsetningen er at dette bygger på kostnadseffektive tiltak, utformet i samarbeid med næringa. 
Det er også en forutsetning at det må utvikles reelle muligheter for slik omstilling, både 
teknologisk, praktisk og økonomisk.  
 
Fiskarlaget ga i mai 2020 et grundig innspill til rapporten «Klimakur 2030», 
https://www.fiskarlaget.no/component/fabrik/details/5/2100-utslipp-skal-halveres?Itemid=316

   
Denne rapporten utgjør det viktigste faglige grunnlaget for klimameldingen, som ble behandlet i 
Stortinget i februar 2021. En av konklusjonene i denne rapporten var at umodne teknologiske 
løsninger, samt svært høye tiltakskostnader, vil utgjøre en barriere for elektrifisering av fiskeflåten 
i mange år framover. Det samme dokumenterer den nye rapporten Klimaveikart for norsk fiskeflåte 
(FHF-901716), https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901339/   
 

CO2-avgiften 
Den nye klimameldingen foreslår en rekke tiltak får å redusere klimagassutslippene. Det viktigste 
tiltaket er en 3-4 dobling av CO2-avgiften, til om lag kr 2000 per tonn CO2, innen 2030. Dette vil 
føre til at norsk fiskeflåte får bunkerspriser på om lag det dobbelte av prisen i de fleste andre 
europeiske land. Samtidig har det vært lagt opp til at kompensasjonsordningen skulle fases ut. 
Dersom dette blir gjennomført vil det koste fiskerne opp mot en milliard kroner i økte avgifter per 

år, uten at det oppnås nevneverdig klimaeffekt. Tvert imot ville dette sterkt redusert næringas 

lønnsomhet og fiskernes framtidige evne til omstilling og klimatilpasning.  
 
Det ble innført full CO2-avgift for fiskeflåten allerede i 2020. Samtidig ble det innført en ny 
kompensasjonsordning, der kr 1,06 av innbetalt CO2-avgift på kr 1,45 pr liter blir refundert. 
Refusjonen blir fordelt på tre definerte fartøygrupper, hhv. kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. 
Kompensasjonen til det enkelte fartøy bestemmes av fartøyets førstehåndsverdi, sett i forhold til 

total førstehåndsverdi i den aktuelle fartøygruppa. Dette for å forsøke å motivere til lavere 
drivstofforbruk, og dermed også reduserte CO2-utslipp.  

https://www.fiskarlaget.no/component/fabrik/details/5/2100-utslipp-skal-halveres?Itemid=316
https://www.fiskarlaget.no/component/fabrik/details/5/2100-utslipp-skal-halveres?Itemid=316
https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901339/
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I forslaget til statsbudsjett for 2022 foreslås CO2-avgiften økt med 28 prosent utover prisjustering 
(fra 591 kroner til 766 kroner per tonn CO2). Den tidligere varslede nedtrappingen av 
kompensasjonsordningen foreslås utsatt inntil videre. Kompensasjonen for fiskeflåtens CO2-avgift 
er derfor foreslått økt fra kr 255 mill. i 2021 til kr 305 mill. 
 
Forholdet til fiskeripolitiske målsettinger 
Klimameldingen viser til at den nye CO2-avgiften har som formål å «tvinge/stimulere aktørene over 

til andre energibærere enn fossilt drivstoff». Per i dag er det, som vist til nedenfor, svært 
begrensede muligheter for fiskeflåten å redusere egne klimagassutslipp gjennom slikt skifte av 
energibærer.  
 
Fiskerinæringa ble kun skissemessig behandlet i både klimameldingen, i «Klimakur 2030» og i 
SSBs makroøkonomiske analyse av kutt i klimagassutslippene. Fiskeriene ble her vurdert sammen 

med innenriks sjøfart og havbruk, uten at det ble tatt hensyn til at fiskeflåten har en 
sammensetning og et driftsmønster som gir langt mindre muligheter til å ta i bruk alternative 
energibærere. 
 
Den foreslåtte CO2-avgiften vil utvilskomt også få kostnadseffekter, som går i motsatt retning av 
sentrale fiskeri- og næringspolitiske målsetninger. Høy CO2-avgift vil favorisere fartøy som ikke har 
behov for å gå over lengre distanser, og som kan høste store mengder verdifullt råstoff i relativt 

korte perioder. En konsekvens av dette er at mindre lønnsomme ressurser, slik som sei, hyse og 
reke, vil bli utnyttet i langt mindre grad. CO2-avgiften vil i utgangspunktet også føre til et mer 
ujevnt landingsmønster, samt til lavere aktivitet i landindustrien og kystsamfunnene gjennom året.  
 
Det nye avgiftsregimet vil i tillegg gjøre det mer attraktivt å bunkre, og dermed også lande 
fangsten, i utlandet. Dette vil øke utslippene totalt sett, samtidig som det vil gå ut over 

arbeidsplasser og verdiskaping i norske kystsamfunn. Fiskerne erfarer i tillegg at det tar svært lang 

tid fra bunkring til det gis refusjon, noe som er svært kapitalbindende. Avgiften vil også tappe 
næringa for kapital, og dermed evne til å kunne gjøre investeringer i framtida. 
 
Vi konstaterer at CO2-avgiften også har til hensikt å gjøre utbygging av havvind, karbonlagring og 
elektrifisering av petroleumsinstallasjoner på sokkelen mer attraktivt. Disse målsettingene synes å 
overskygge at CO2-avgiften rammer fiskerinæringa uforholdsmessig hardt. I tillegg vil 

vindkraftverk til havs kunne øke gangtid, drivstofforbruk og CO2-utslipp i fiskeriene, der hvor 
anleggene kommer i konflikt med viktige fiske,- gyte- og oppvekstområder. 
 
Grønn omstilling av fiskeflåten 
Fiskerinæringa er i tida som kommer nødt til å gjennomføre forpliktende tiltak for å redusere egne 
CO2-utslipp, så langt det er praktisk og teknologisk mulig. Dette må igjen bygge på 
kostnadseffektive tiltak, utformet i samarbeid med næringa.  

 
Norske fiskefartøy bruker i dag nesten utelukkende marin gassolje. SINTEF viste, i et notat 
utarbeidet for Norges Fiskarlag vinteren 2021, at fiskeflåten totalt sett kunne ha potensial til å 
redusere CO2-utslippene med inntil 15 %. Dette gjennom overang til nye energibærere, nærmere 
bestemt LNG (flytende naturgass) og el-hybrid. Overgang til både LNG og el-hybrid vil kreve 
ombygging/fornying av fartøyene. Midlertid vil det verken være klimavenlig, miljøvennlig eller 
økomisk rasjonelt å skrote gode fartøy, som har mange års levetid igjen. Av den grunn er det ikke 

realistisk at et veldig stort antall fiskefartøy går over til slik drift innen 2030. Hydrogen og 
ammoniakk er fortsatt å regne som umodne, plasskrevende og lite tilgjengelige alternative 
energibærere, og vil i praksis ikke kunne bli aktuelle for fiskeflåten de kommende 10 årene. 
 
Et mer aktuelt tiltak på kort og mellomlang sikt er å legge til rette for innblanding 
(omsetningskrav) av biodrivstoff i marin gassolje. Det meste av fiskeflåten kan allerede bruke 

biodrivstoff i ethvert blandingsforhold, uten ombygging eller modifiseringer. Prisen på avansert 

biodiesel er i dag i overkant av 15 kroner per liter. Et slikt tiltak må derfor kombineres med en 
tilpasset kompensasjonsordning. Det er også en forutsetning at det ikke innkreves CO2-avgift for 
bruk av slikt biodrivstoff. 
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Etter Norges Fiskarlags oppfatning er følgende tiltak viktige for en grønn omstilling av fiskeflåten: 

 
• Etablere gode ordninger for overgang til LNG og el-hybrid som egergibærere i fiskeflåten. 

 
• Legge til rette for innblanding (omsetningskrav) av biodrivstoff i marin gassolje. 

 
• Utvide og forlenge refusjonsordningen, slik at denne kompenserer for CO2-avgiften, samt 

deler av økte kostnader ved bruk av biodrivstoff. 

 
• Kanalisere fiskeflåtens CO2-avgift til et eget CO2-fond, som kan støtte fiskeflåtens 

overgang til lav- og nullutslippsteknologi. Alle fartøygrupper bør få likeverdige muligheter 
til å benytte seg av midlene i et slikt fond. 

 
• Legge bedre til rette for miljøvennlige nybygg og klimatilpasninger på eksisterende fartøy. 

 
• Utvikle mer energieffektive fiskeredskaper. 

 
• Opprettholde aktive fiskerihavner og en rasjonell mottaksstruktur, noe som gir redusert 

gangtid og energiforbruk, og dermed også mindre utslipp av klimagasser.  
 

• Legge langt bedre til rette for landstrøm i fiskerihavner, ved mottak og i hjemmehavner. 

 
• Fortsatt økt bruk av klimavennlige kjølemedier i fiskerinæringa. 

 
• Ta større hensyn til utslipp og klima når nye reguleringer for redskapsvalg, fartøyutforming 

og utøvelse av fiskeriene skal fastsettes. 
 

• Legge bedre til rette for gjenvinning og gjenbruk av redskap, evt. også fartøy. 

 
• Sikre en best mulig utnyttelse av råstoffet, optimal kvalitet og redusert matsvinn.  

 
• Redusere klimaavtrykket knyttet til transport av sjømat.  

 
• Sterk FoU-satsing for å utvikle alternative energibærere, slik at de på sikt kan bli reelle 

alternativ for fiskeflåten. 
 

• Arbeide aktivt for å få til en felles klimapolitikk for fiskeflåten i hele EØS-området 
 
De overnevnte tiltakene krever et nært samarbeid mellom næringa og myndighetene, til dels også 
med utstyrsleverandører, verft og forskningsmiljø. 
 

 
-------------- 
 
 
 
 


