
Oppslutningen om norsk mat er 
større enn noen gang tidligere. I 
en ny undersøkelse svarer 57 pro-
sent at de alltid velger norsk mat 
i butikken om det er mulig.

Samtidig sier 65 prosent at de 
tror norsk mat er tryggere enn 
mat produsert i andre land, skri-
ver Nationen.

– Dette er vitaminsprøyte for 
alle som arbeider med norsk mat. 
Vi har aldri før målt så positive 
holdninger til norsk mat og norsk 
matproduksjon, seier administre-
rende direktør Nina Sundqvist i 
Matmerk, som har gjennomført 
målingen.

Ønsket om å støtte norske 
arbeidsplasser er hovedårsaken 
til at nordmenn velger å kjøpe 
norsk mat, etterfulgt av ønsket 
om å støtte norske bønder og 
norsk matproduksjon. 23 prosent 
sier de velger norsk mat fordi de 
synes den smaker bedre. (NTB)
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Flere velger  
norsk mat

Norge er det landet med flest 
internettbrukere i Norden og Bal-
tikum og kun 1 prosent av befolk-
ningen har aldri brukt internett. 
Vi ligger også helt i toppen når det 
kommer til e-handel og bruk av 
offentlige e-tjenester, viser en 
fersk rapport utgitt av IKT-tenke-
tanken Top of Digital Europe. 

– Norge har lykkes med digita-
liseringen på mange områder. Det 
skyldes at både myndighetene og 
næringslivet er fremoverlente og 
har flyttet mange tjenester over 
på nett. Norge er bare slått av 
Finland når det gjelder bruk av 
skytjenester, og det er en sterk 
indikator på Norges digitale 
modenhet, sier Kristine Breitland 
i Microsoft Norge.   
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Norge i digital 
ledelse

Tidligere olje- og energiminister 
Tord Lien (Frp) og et knippe andre 
analytikere spår en snittpris på 
58,2 dollar fatet for nordsjøolje 
neste år. Det skriver Finansavisen, 
som har spurt 15 oljeeksperter om 
sine spådommer for det kom-
mende året.

Snittprisen ekspertene spår er 
så vidt høyere enn dagens oljepris 
på 55,2 dollar fatet, men betyde-
lig høyere enn snittprisen for 
nordsjøolje i løpet av det som har 
vært et tungt år for oljebransjen. 
Kun noen uker ut i 2016 lå oljepri-
sen nede på sitt laveste på 13 år, 
da et fat olje gikk for 26.7 dollar.

I snitt spår ekspertene en min-
stepris på 46,5 dollar fatet, fort-
satt mer enn snittprisen i år på 45 
dollar, mens optimistene tror på 
en pristopp på opptil 75 dollar. 
(NTB)
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Eksperter spår
høyere oljepris
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Finn Sinkaberg spår tidens beste år for 
oppdrettsnæringa, når han ser inn i 
glasskula for 2017. Forutsetningen er at 
de får kontroll på PD-problemene.

I 2015 kunne SinkabergHansen 
AS notere seg for en omsetning 
på drøye 1,3 milliarder kroner, 
og for et driftsoverskudd på 183 
millioner kroner. 2016 blir enda 
bedre enn det, og utsiktene for 
2017 slår alle rekorder, mener 
Sinkaberg, uten å ville si noe 
konkret om 2016-tallene forelø-
pig.

– Vi kan tegne kontrakter for 
2017 langt opp på 60-tallet. Det 
tror jeg aldri har hendt før. I til-
legg ser vi at lakseprisen kan bli 

på 70 kroner per kilo, og vel så 
det. Det er ekstremt bra, sier 
Sinkaberg, ved inngangen til det 
nye året.

– Prisene er noe vi ikke sty-
rer, derfor er det produksjonen 
vi må konsentrere oss om, og 
gjøre den så god som mulig, sier 
Sinkaberg.

Skår i gleden
Det er ingen tvil om at det er 
mye å glede seg over i oppdretts-
næringa. Prisene er gode, og 

næringa føler de har fått kon-
troll på luseproblematikken på 
namdalskysten. 

Verre er det med laksesyk-
dommen PD (Pancreas disease), 
som er en av de mest alvorlige 
sykdommene i oppdrettsnæ-
ringa i dag.

SinkabergHansen fikk påvist 
PD på en av lokalitetene, og det 
ser ifølge Finn Sinkaberg ut til 
at de må slakte mellom 25 og 30 
prosent av produksjonen sin tid-
lig neste år.

– Det er PD-bekjempelse vi 
må konsentrere oss om neste år. 
Vi taper mye penger på å slakte 
ut fisk på mellom halvannen og 
to kilo. Markedet er lite for så 
små fisk, egentlig skal den ligge 
på mellom fire og fem kilo når 
den slaktes. Jeg håper vi får en 
ordning på dette til slutt, sier 

Sinkaberg. Likevel er han ikke i 
tvil om at næringen er verdt å 
satse på. Selv har Sinkaberg-
Hansen planer om å bygge ut for 
flere hundre millioner kroner i 
løpet av de kommende årene. Og 
det er foredling av laks som det 
satses på.

– Per i dag er byggestart plan-
lagt til en gang i løpet av 2018. 
neste år brukes til å bygge infra-
struktur og gjøre området klart 
for utbygging, sier Sinkaberg.

Vil koste 30 millioner kroner
PD-utfordringene er også noe Per 
Anton Løfsnes i Bjørøya As er 
opptatt av ved inngangen til 2017. 

– Hvis PD får etablert seg i 
permanent i Nord-Trøndelag, så 
er det en fryktelig dårlig sak for 
næringa. For oss vil det i så fall 
bety en kostnad på rundt 30 mil-

●● Oppdrettsnæringa. Spår at mange rekorder står for fall neste år. 

Næringa spår tidenes lakseår i 2017

Må få kontroll: Daglig leder Finn Sinkaberg i Sinka-
bergHansen AS tror 2017 blir tidenes år for lakseopp-
dretterne på namdalskysten. Forutsetningen er at de 
får kontroll på laksesykdommen PD. FOTO: ERIK WAATLAND
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