


• En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker 
på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. I 
Østfold var det et uttalt mål å øke satsingen på vekst i marine næringer. Som grunnlag for 
utarbeidelse av planer og en påfølgende felles næringsstrategi for maritim sektor ønsket 
derfor Østfold fylkeskommune og kommunene langs Østfoldkysten å få gjennomført en 
mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold.

• NIVA i samarbeid med Havforskningsinstituttet Flødevigen fikk oppdraget med å utarbeide 
mulighetsstudien for kystbaserte næringer i Østfold. 

• Finansieringen av prosjektet, kr 600.000, har vært delt mellom Viken fylkeskommune (50%) 
ved Næring, Plan og Miljø, og kystkommunene (50%); Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, 
Hvaler, Råde, Rygge og Moss.

Bakgrunn



Målet med utredningen har vært å: 

1) Beskrive fysiske, kjemiske og biologiske forhold langs kyststrekningen

2) Peke ut ulike muligheter for utvikling av kystbasert næringsvirksomhet

3) Beskrive viktige rammebetingelser i form av lovverk og reguleringer

4) Gi en samlet vurdering av muligheter og begrensninger for kystbasert 
næringsvirksomhet.

Mål 



1) Høsting av marine organismer
Lite rom for økte volumer av kjente fiskeressurser
Økte muligheter for såkalte LUR-arter, eks taskekrabbe, flatfisk, kråkeboller, 
blekksprut
Potensiale for økt uttak av Stillehavsøsters, gjerne samarbeid med 
reiselivsnæringen
Muligheter for økt rekreasjonsfiske, spesielt sjøørret

2) Akvakultur
God infrastruktur, gode brakkvannsressurser og nærhet til markedene.
Lite aktuelt med tradisjonelt fiskeoppdrett i merd
Muligheter knyttet produksjon av matfisk i landbaserte anlegg eller i lukkete 
resirkuleringsanlegg i sjø (Fredrikstad Seafood)
Dyrking av tang- og tarearter krever ikke ekstra næringstilsetning og kan dermed 
også bidra positivt til å avdempe eutrofiering av fjorden

Muligheter for næringsutvikling i rapporten 



Andre muligheter innen akvakultur
Dyrking av makroalger (tang og tare)

Krever ikke ekstra næringstilsetning. Kan dermed bidra positivt ift. 
vannkvalitet
Utfordring å finne ledig areal og et lønnsomt marked 

Blåskjelloppdrett
God tilgang på næringssalter og litt nedsatt saltholdighet gir gunstige 
forhold 
Næringen har vært preget av store svingninger, dårlig lønnsomhet og 
konkurser.
For å lykkes trengs det god og effektiv infrastruktur langs hele verdikjeden 
(dyrking, høsting, transport, lagring, pakking og distribusjon til marked)



3) Havbeite
Akvakultur hvor artene lever fritt i sjøen, men hvor den som har konsesjon har rett 
til å sette ut og høste bestemte arter (f.eks. hummer eller kamskjell)
Levende lagring av marine organismer kan potensielt gi økt avkastning i 
verdikjeden fra høsting/fangst til forbruker

4) Restaureringstiltak
Fjordforbedringstiltak, kunstige rev, restaurering av sjøørretbekker, samt utplanting 
av sukkertare og ålegress. Restaurering av sjøørretbakker har det største 
potensialet i forhold til å stimulere til økt vekst innenfor de blå næringene i Østfold.

5) Reiseliv og turisme
Østfoldkysten er et attraktivt reisemål for turister. Stor befolkningstetthet åpner for 
«kortreist mat» til et stort marked. Turisme åpner også for muligheter til å lansere 
nye produkter, noe som passer godt til blandingsfisket langs Østfoldkysten. 

Muligheter for næringsutvikling i rapporten 



Anbefalinger for å nå mål om økt verdiskaping
• Næringsaktører og gründere må være innovative og satse på fremtidsrettede løsninger 

som både er miljømessig og økonomisk bærekraftige. 

• Kommuner og fylkeskommune utarbeider konkrete strategier for utvikling av kystbaserte 
næringer i sin kommune/sitt fylke, og at det følges opp med vurdering av egnethet og 
avbøtende tiltak gjennom planprosesser hvor kommuner og fylkeskommune deltar. 

• Fylkeskommunen sammen med kommunene 
(i) deltar aktivt i nasjonale nettverk og fora for å samordne forvaltningspraksis i de ulike 
delene av landet
(ii) etablerer tett samarbeid med lokale utdanningsinstitusjoner/bedrifter og er en 
pådriver for å etablere pilotanlegg og pilotprosjekter for å generere mer kunnskap og 
erfaring
(iii) sammen med det regionale virkemiddelapparatet etablere langsiktige ordninger og 
programmer for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å satse på kystbasert 
næringsvirksomhet



Dialogmøte 22 mars med de 6 kystkommunene
• Det er foreløpig kun Hvaler kommune som har satt av arealer til 

akvakultur i sjø. Arealer må inn i de kommunale planene
• Mye fokus på rekreasjon i de andre kommunene, men uttalt ønske 

om mere marin næringsutvikling. Workshop ga innspill på både 
muligheter og utfordringer

• Enighet om å lage en felles strategi og handlingsplan for de blå flater 
Viken fylkeskommune lager et strategidokument for videre 
behandling og diskusjon i 2 interkommunale råd- Mosseregionen 
(Moss og Råde) og Søndre Viken (Halden, Hvaler, Fredrikstad og 
Sarpsborg)

• Ønske om å få til et kart over områder i sjøen som kan egne seg for 
ulike typer næringsvirksomhet og akvakultur 
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