
TRONDHEIM –
EN LAKSEHOVEDSTAD?





Utgangspunktet

 Lakseregionen Frøya og Hitra er Norges største oppdrettskommuner og står 
for 20% av all oppdrett i Norge og 45% av eksporten i Trøndelag 

 Vi arbeider etter Marin strategiplan for Trøndelag, Utfordringsdokument for 
Sør-Trøndelag og regjeringens ambisjon om at Norge skal være verdens 
fremste sjømatnasjon

 Sammen har vi forutsetninger for å ta en nasjonal lederrolle innen 
havbruksnæringen i praksisfeltet på Frøya og Hitra.

 Den norske sjømatnæringen står for en omsetningsverdi på 95 mrd.kroner i 
2010 tall, potensialet er 550 mrd.kroner i 2050, ref DKNVS/NTV rapport 2012

 Mange utfordringer ,-men sammen kan være med å ta vår del av denne    
utviklingen.



Scenario 2050: 
Potensial for marin verdiskaping
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Gjennomsnittlig årlig vekst  4.9 %



 Frøya er ikke bare Norges største 
laksekommune!

 Frøya er størst på kamskjell: 80-90 % av all 
kamskjell som plukkes, leveres til Seashell på 
Dyrøya.

 Og nå kommer også sjøkrepsen for fullt!

 Store planer om dyrking av sukkertare

 Mer spennende pågang…..

MEN:



 Trondheim bør ikke bare bli Norges laksehovedstad!

 Vi må posisjonere oss som Norges havbruksregion!

Derfor:



Mange synergier i Trondheim



De 15 suksesskommunene

 – Vi er veldig nysgjerrige på hva disse kommunene gjør, og 
har gjort, for at de har lykkes så mye bedre enn andre. Hva 
som har gjort dem til «kjerringa mot strømmen-
kommuner», sier prosjektleder Lars Ueland Kobro i 
Telemarksforsking



 70-tallet: Oppdrettsnæringa slår rot/utnytting. 

LUR-arter (stavsild m.m.)

 80-tallet: Gigantisk vannverkutbygging

 90-tallet: Utbygging av fastlandsforbindelsen

 NÅ:         Storstilt satsing på 
utdanning/forskning (Frøya kultur- og 

 kompetansesenter/Blått kompetanssenter)

Parallelt:

 Integrering/inkludering/internasjonalisering

Strategiske valg og satsinger i historisk 
perspektiv



Innovamar

Innovamar



 BEWI – embalasje/byggelementer

 Aqualine – merder 

 Frøya havbruksservice – produksjon av nøter/rensing 
av nøter

 Eidsvåg rederi – frakt av fòr.

 Havbrukstjenesten – veterinærtjeneste m.m.

 Brønnbåtrederier

Dette er selskaper som også er på det internasjonale 
markedet

Avledede virksomheter på Frøya fra 
havbruksnæringen



Frøya, Hitra og Snillfjord:

Knapt 4% av fylkets befolkning –

40-50% av  total eksportverdi I 

SørTrøndelag

Det skapes store 

verdier!



Nordhammervika Næringsområde

Fotomontasje: Vindfang



Nytt kulturhus, ny videregående skole 

og opplevelsessenter! Kommer!!!!







Vi utvikler et helhetlig drivverdig kraftsentrum for 

innbyggere, næringsliv, tilreisende og ulike partnere

Visjon



Samarbeids- og, partnerskapsavtaler

5. Kompetanseutvikling og forskning



Kommunene:
 Styrke grunnskole/barnehage

 Tilstrekkelige næringsarealer

 Boligbygging

 Integrering/inkludering/internasjonalisering

Fylkeskommunen:
 Kommunuikasjoner

 Videregående utdanning

Staten:
 Opprettholde/bygge ut statlige kontorer i kommunene

 Høyere utdanning/livslang læring

 Optimalisere rammevilkår for sjømatnæringen

Hvem må gjøre hva for å hente ut 
vekstpotensialet?

Hva kan og bør Trondheim 
bidra med?



Kunnskap, kompetanse og utdanning

Tilgang til kunnskap og kompetanse er en kritisk 
suksessfaktor for utvikling av et konkurransedyktig 
næringsliv. Å kunne rekruttere arbeidskraft med 
riktig kompetanse er derfor viktig. Det samme er 
det å sørge for tilgang til forskningsbasert 
kunnskap – som kan bidra med faglig påfyll, 
kvalitetssikring og samarbeidspartner i forbindelse 
med innovasjons- og utviklingsprosesser. 



Det skal bli noe mer enn bare 
kokkellering!



 Trondheim må kjenne til og skjønne 
havbruksnæringens utfordringer og potesialer. 

 Små kommuner vil ikke klare de utfordringer som vi 
står overfor alene,- samhandling og samarbeid!

 Trondheim kommune og Frøya kommune og nå Hitra 
kommune har i dag etablert et samarbeid. 
Intensjonsavtale til samarbeidsavtale. 

 Felles formannskapsmøter.

TRONDHEIM MÅ BLI 
HAVBRUKSHOVEDSTAD 



Våre ambisjoner kan være:

 Utvikle et miljø for 
høyere utdanning og 
forskning innen havbruk 
og fiskeri. 

 I samarbeid med verdens 
beste havbruksnæring

 Skape ett cluster innen 
havbruk og fiskeri 
Trøndelag

olje

Maritimt

Havbruk



TREPARTSSAMARBEID



Havkommunen Frøya -

der hav, land og himmel møtes


