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Prosjektleder for klima, fornybar 

energi og bioøkonomi. 



Belagt med torner 
• Ingen quick fix i et land som har gjort seg  økonomisk avhengig 

av en ressurs som olje.  
• Dårlig samarbeidsklima mellom de ulike primærnæringene 

jordbruk og havbruk. Lite kunnskap om internasjonale 
handelsavtaler i fiskerisektoren.  

• EØS avtalen som praktiseres mer katolsk enn paven. 
• Klimaendringer med store utfordringer knyttet til surere og 

varmere hav, og store uhåndterlige vannmengder på land.  
• Store endringer i økosystemene til lands og til havs.   

 



Ressursgrunnlag 
• Alle klyngene i primærnæringene er i orden. 
• Det satses friskt i jord og havbruksklyngene. Skog 22 burde gi 

satsing i skogbruket. God teknologiutvikling og 
produktivitetsutvikling i alle tre primærnæringer 

• Biomasseproduksjonen må økes i alle primærnæringene for å 
dekke økende etterspørsel etter mat og produkter til 
bioraffinering.   

• Klimaendringer gjør at tilveksten i skogen kan dobles, og 
gressavlingene kan økes betydelig. 

 
 



Forutsetninger for utvikling 

• Rammebetingelsene må være varige og forutsigbare. Som 
virkemidlene i oljesektoren. 

• Juridiske virkemidler med bærekraftsbegrepet i Grunnlovens 
§112 som rettesnor. 

• Økonomiske virkemidler på drift og investeringer som vi har 
gjort med El bil satsingen og ferger. ( Ampere) 

• Organisatoriske virkemidler hvor staten bygger 
hjemmemarked ved offentlige innkjøp. 

• Nasjonalisering av kritisk viktige bedrifter og 
forskningsklynger.  Som i oljen. 

 



Bioprospektering 

• Etablere egne biobanker for alle tre 
primærnæringene og koble på tvers.  

• Sette i gang med bioprospektering av 
kulturlandskap og skog. Fortsette utvikling av 
Mar banken i Tromsø. 

• Utvikle et Big Data prosjekt med basis i de 
lange tidsseriene av registreringer som er gjort 
i primærnæringene.  



Sikre verdiskapning og bærekraft 

• Langs hele verdikjeden i alle de tre 
primærnæringene. (Her må det gjøres en jobb i 
havbruket.) 

• I forvaltning av råvareressursene. 
 (Samvirkeorganisering anbefales.) 

Med formål å:  
 holde hele landet og fjord/kysten i hevd. 
  bygge opp nye arbeidsplasser i foredlingsleddene.  

  



Soya, cellulose og sjøalger 

• Oppdrettslaksen er et symbol på hva de tre 
primærnæringene kan få til sammen. 
 
 
 
 
 

• Det bør utvikles en egen fjord/kyststrategi.   
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Men også palmeblader 

• Utviklingen gir store muligheter for de tre primærnæringene.  
• Erfaringene i de ulike primærnæringene kan samordnes. 

Landbruk er gode på forvaltning, oppdrett på 
markedsutvikling, og skogen på storindustri. Koblet sammen 
gir dette en stor kompetansebase. Tilsvarende gjelder for 
forskningsklyngene. 

• Klimaendringene, hvis de takles, gir lengre vekstsesong for 
jord og skog. Tilveksten i skogen kan mer enn dobles. Store 
ubrukte grasarealer kan bioraffineres. Nye fiskearter i 
oppdrett kan gi større variasjon i tilbudet og mer variert 
produktutvikling. Tilgang til nye markeder.  

 



Det forutsetter, imidlertid….. 

• Som i oppbyggingen av oljesektoren: 
 Et godt samarbeid mellom offentlig myndighet og 

næringer.  
 Strategier med lang tidshorisont. 
Nasjonale føringer og holdninger i utøvelse av  

politikk på den internasjonale arenaen.  
 Instrumentering av et virkemiddelapparat som er 

enkelt, oversiktlig og tilrettelagt for både Jørgen 
Hattemaker og Kong Salomo.   
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