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LANDINGSMØNSTERET I TORSKEFISKERIENE

Viser til departementets notat av 24.06.11.

NNN deler i hovedsak departementets beskrivelse hvordan fiskerireguleringene fungerer.
Selv om reguleringene i hovedsak har legitimitet i næringen og samfunnet, medfører denne
likevel i dag redusert og ustabil sysselsetning i fiskeindustrien. Konsekvensene er etter vår
mening er at disse svekker mulighetene for økt verdiskapning.

I dag blir 60 % av torskekvoten tatt i løpet av de 3 til 4 første måneder i året., noe som langt
på veg skyldes at kvoteåret følger kalenderåret. Resultatet er en filetindustri preget av
permitteringer. NNN mener derfor det vil være riktig å flytte kvoteåret til 1. september.
Erfaringen fra Island som har kvote år fra 1. september viser at ca. 45 % av torskekvoten
landes før 1. januar.

Alternativt vil det etter forbundets mening være riktig å nytte periodisering for kystflåten, på
lik linje med trålerne. Dette kan gjøres ved at inntil 5 % avkvote kan overføres til neste år.
Begge alternativ vil etter vår mening bidra til en jevnere råstofftilgang hele året.. Noe som
kan bidra jevnere leveranser av ferske produkter i markedet. NNN kan ikke se at en flytting
av kvoteåret vil få negative konsekvenser for det tradisjonelle skreifisket, da dette er en
merkevare.

En annen utfordring er økingen av frysekapasiteten i flåten NNN er kritisk til at for eksempel
kombitrålerne prioriterer frossent råstoff. Dette både svekker både sysselsettingen og
bearbeidingen i fiskeindustrien.. Det er nødvendig at man sikrer at fisk som blir levert som
resultat av leveringsforpliktelser blir bearbeidet på leveringsstedet. Kombitrålere kan ikke ha
flere enn 10 fiskedøgn pr. tur, og minst 70 % av fangsten fra hver tur må leveres fersk.
Dette vil også medføre større forsigbarhet for industrien.



NNN vil avslutningsvis understreke at reguleringene primært må bidra til helårig
sysselsetting og økt bearbeiding i næringen..
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