
 

NOTAT 
Til:  Stortingets Næringskomité 

Fra:  Sjømat Norge  

Dato:  31. januar 2019 

Sak: Representantforslag om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall 

av fiskerettar til kysten. 

            

Sjømat Norge viser til representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun 

Lysbakken om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten. 

 

Forslaget innebærer at Stortinget inviteres til å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak der 

torsketrålkonsesjonene med tilbuds-, aktivitets- eller bearbeidingsplikt blir avviklet, og der de tilhørende torsk- og 

hysekvotene blir omfordelt til kystflåten. De nye kvotene skal være uomsettelige og bundet til fylke eller region. 

Omfordelingen av kvoter bør ta maksimalt 15–30 år. 

 

Sjømat Norge kan være enig med forslagsstillerne i at pliktsystemet for torsketrålerne ikke fullt ut fungerer etter 

intensjonene. Systemet er svært komplisert og lite tilpasset dagens situasjon i fiskeindustrien. Samtidig mener Sjømat 

Norge at representantforslaget ikke vil bidra til å løse fiskeindustrien og kystsamfunnene sine utfordringer. 

Torsketrålerne er en viktig del av den norske fiskeflåten, og bidrar med leveranser av fisk utenom hovedsesongene. 

Torsketrålerne fra rederiet Havfisk leverer alene 8 - 10 000 tonn fersk torsk årlig til egne fiskeindustrianlegg i Nord-

Norge. I tillegg kommer fryst fisk, som er et viktig råstoff for klippfiskindustrien og som også filetindustrien er godt i 

gang med å ta i bruk i sin produksjon. Hvorvidt fangsten losses ved anlegget eller transporteres med bil er i denne 

sammenhengen av underordnet betydning. Det sentrale poenget er at fisk omfattet av pliktsystemet er en viktig del av 

råstoffgrunnlaget for det enkeltselskapet som i størst grad er omfattet av pliktsystemet.  

 

Kystfiskeflåten er en viktig leverandør for fiskeindustrien i Norge, men denne flåtegruppen har et svært sesongpreget 

fangstmønster, som innebærer at mesteparten av torsken landes i perioden fra januar til april. For å sikre helårige 

arbeidsplasser og produksjon er det avgjørende med kontinuerlig tilgang på råstoff. Her spiller torsketrålerne en 

vesentlig rolle ettersom trålernes leveranser er motsykliske til kystflåtens, de skjer på andre tider av året, når fisken 

fanges svært langt fra kysten. Representantforslaget vil bidra til å forsterke sesongtoppene ytterligere, og gjøre det 

vanskeligere å drive helårig produksjon. En omfordeling av torsk- og hysekvoter fra torsketrålerne vil i praksis fjerne 

driftsgrunnlaget for denne flåtegruppen, som også er viktig for å høste av andre bestander og i områder som ikke er 

tilgjengelig for kystfiskeflåten. Det kan eksempelvis nevnes at trålflåtens leveranser av sei er avgjørende for 

opprettholdelsen av en sterk norsk klippfiskindustri. Vi frykter også at forslaget kan bidra til å ytterligere styrke 

"torskefokuset" i en kystflåte som de siste årene bare unntaksvis har fisket sine tildelte kvoter av hyse og sei. 

 

Sjømat Norge mener at stabilitet i kvotefordelingen og en differensiert flåtestruktur er nødvendig for å utvikle og styrke 

både kystsamfunnene og fiskeindustrien. 

 

Sjømat Norge støtter ikke representantforslaget, og mener dette vil svekke grunnlaget for den norske fiskeindustrien og 

videreforedling i Norge. Sjømat Norge mener det må legges bedre til rette for bearbeiding av fisk i Norge, og at 

fiskeindustrien må sikres en forutsigbar råstofftilgang. 

 

 

______________________________________________________________      

Sjømat Norge dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av over 600 

bedrifter med om lag 14 000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og 

service.  

For mer informasjon, kontakt: 

Sverre Johansen, direktør industri, tlf. 980 51 507, sjo@sjomatnorge.no  

Aina Valland, direktør næringsutvikling og samfunnskontakt, tlf. 97145777, ava@sjomatnorge.no 
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