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Satse på de blå næringene 

Norge har en lang kyst og store havområder som tilhører oss. Vi bør utnytte disse områdene til 
bærekraftig høsting av de artene vi høster på i dag, utnytte de artene vi ikke høster på i dag, øke 
produksjonen av laks og andre arter samt dyrke og høste alger og plankton. Vi eksporterer allerede i 
dag 34 millioner måltider med mat hver dag hele året, dette gir store eksportinntekter, og 
potensialet før økt eksport er betydelig. 

Vi må begynne å omstille oss bort fra oljen. Det er ikke bærekraftig om norsk økonomi fortsetter å 
være veldig avhengig av oljeinntektene. Mulighetene våre ligger i havet. Vi har store forskningsmiljø i 
Norge og en høy kompetanse. Når vi i tillegg har store havområder som tilhører oss, burde det være 
naturlig å ta i bruk ressursene som ligger her. 

Bellona har startet et prosjekt som kalles Ocean Forest. Målet er å produsere strøm i havvindmøller, 
samt tang, alger og sjømat. Dette skal brukes til å produsere mat, fôr, energi og råstoffer til industri 
og jordbruk. Unge Høyre ser at dette er et framtidsrettet prosjekt. Norge har et havareal som er 6 
ganger så stort som landarealet. Derfor ser Unge Høyre at det er nødvendig å øke utnyttelsen av 
ressursene i havet. 

Unge Høyre vil: 

 at staten må satse mer på forskning og utvikling innen bærekraftig sjømatproduksjon 

 at vi må utnytte en større del av de fornybare ressursene i havet 

 alt som høste og produseres i våre havområder skal bringes til land og gi økt verdiskaping 

 satse mer på selskaper og bedrifter som utvikler havromsteknologi og teknologi innen bølge- 
og vindkraft til havs 

 Øke tildelingen av grønne konsesjoner 

 Jobbe for at havets naturlige økosystemer ikke skal skades av havbruksnæringen 


