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Høringskommentar – deltakelse på Verdensutstillingen Expo 
2025 i Osaka, Japan 

Det vises til høringsbrev av 19. november 2021. 

Sjømat Norge vil innledningsvis bemerke at det er positivt at departementet viser 
interesse for aktiv deltakelse i profileringen av Norge og norsk opphav. 

Sjømat Norge er imidlertid skeptisk til om den typen mega-arrangementer som 
verdensutstillingene er, fortsatt er i tiden. Arrangementer som er tuftet på deltakelse av 
både gjester og utstillere fra hele verden vil nødvendigvis medføre et betydelig 
klimaavtrykk. Det er videre et åpent spørsmål om ressursbruken som nedlegges i en 
eventuell norsk paviljong kan bli bedre benyttet i mer målrettede tiltak, og da gjerne i 
situasjoner hvor man ikke samtidig er nødt til å konkurrere om oppmerksomheten med 
en lang rekke andre nasjoner. 

Sjømat Norge finner det vanskelig å gi en klar anbefaling om Norge bør delta med egen 
paviljong på Expo 2025. Vi er tvilende til om en beslutning om ikke å delta, vil ha 
merkbare negative konsekvenser for norsk næringsliv og sjømatnæringa i særdeleshet. 

Dersom departementet konkluderer med å delta, forutsetter vi at de norske offentlige 
investeringene også evner til å løfte oppmerksomheten mot de verdier som 
kommuniseres ifm markedsføring av norsk sjømat og norsk sjømatnæring, dvs bl. a. de 
naturgitte fortrinnene som ligger i det norske opphavet. Dette vil i så fall gi et merbidrag 
til den markedsføring og profilbygging som sjømatnæringa selv står for – både i det 
japanske markedet og globalt. 

Hvorvidt sjømatnæringas bedrifter vil delta på Expo 2025, er en kommersiell vurdering 
bedriftene selv må stå for. Likeledes legger vi til grunn at en eventuell deltagelse fra 
Norges sjømatråd på vegne av ei samlet næring, vil bli gjort ut fra en konkret vurdering 
av hvilken nytte dette kan ha for næringa sett i forhold til alternative 
markedsinvesteringer i Japan eller andre sentrale markeder. 
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Sjømat Norge som organisasjon har ingen interesse eller planer om selv å delta på en 
eventuell Expo 2025. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Geir Ove Ystmark 
Adm dir 

 
 

 


