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Høring om sentrale tema for ny kvotemelding 

 
 
 
 
Overordnede betraktninger 
Våre tillitsvalgte og medlemmer er opptatt av at det er forutsigbarhet for rammevilkårene i 
næringen. Vi må ha en løsning som vil stå seg over tid, og gir trygghet hos bedriftenes slik at 
de fortsetter å investere i arbeidsplassene i Norge.  
NNN mener at kvotemeldingen ikke i tilstrekkelig grad sier noen om hvilke konsekvenser 
forslagene kan ha for industrien på land. Det er viktig at fiskeripolitikken utformes med et 
tydelig verdikjedeperspektiv, og ikke stopper på kaikanten. 
 
Gode ambisjoner i Hurdalsplattformen 
I Hurdalsplattomen formuleres det et mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 
50% innen 2030. Sjømat er i dag den største eksportnæringen utenom olje og gass, og en 
økning innenfor området vil være nødvendig for å nå målet. En økning i eksporten vil, gitt at 
råstoffet er en begrenset ressurs, bare kunne oppnås gjennom økt foredling samt bedre 
utnyttelse av restråstoffet. Dette underbygger ytterligere behovet for et kvotesystem som 
hensyntar hele verdikjeden, med særlig vekt på utnyttelsen av ressursene på landsiden. 
 
Fangst og råstofftilgang (justert avsnitt merket gult) 
I de siste 30 årene har det vært god effektivisering i fangstkapasiteten for fiskeflåten ved at 
bransjen selv isolert sett har jobbet med strukturering for sin del av verdikjeden. En slik 
tilnærming fører imidlertid til at de som har eierinteresser kan sørge for tilpassing av 
kapasitet, med det formål å øke profitten i sin del av verdikjeden. NNN vil bemerke at denne 
tilpasningen dessverre ikke alltid har vært tilpasset fiskeindustriens råstoffbehov og mener 
denne skjevheten må justeres slik at industrien kan ta større del i den store verdiskapingen 
som næringen har.  
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Viktige punkter for fiskeindustrien 
• Fisken må komme på land. Det er viktig at råstoffet er tilgjengelig til rett tid, pris og 

kvalitet. 
• Vi må sikre at det fiskes på alle tilgjengelig arter og ikke kun ha fokus på torsk og 

enkelte arter. 
• Det er viktig å opprettholde en differensiert fiskeflåte for helårlig drift i industrien.  
• Ferskfiskordningen og levendefangstbonusen må styrkes. 
• NNN støtter utviklingskvoter for sjømatindustrien, og/eller tilskudd i form av kvoter til 

aktører som iverksetter tiltak for å begrense utslipp av klimagasser.  
• Myndighetene kan sette betingelser for tildeling, eksempelvis krav til bearbeiding, 

tidsbegrensinger utnyttelse av hele råstoffet, samt FoU-baserte tiltak for reduksjon av 
klimagasser i fiskeflåten. 

• For å sikre økt investering i norske arbeidsplasser må det etableres tydelige ordninger 
slik at bedriftene vil fortsette å investere i produksjonskapasitet og markedsutvikling av 
bearbeidede produkter. 

• Behov for verdikjedetenkning ved endringer av kvotesystemet. 
• At plikt- og kvotesystemet innrettes slik at aktivitet i landindustrien sikres 
• At trålstigen gjeninnføres 
 
 
 
NNN vil påpeke at endring i kvotesystemet med sikte på økt foredling av råstoff i Norge vil 
være i tråd med formålet til kvoteordningen. Med en innretning som fører til større aktivitet på 
land, basert på helårs arbeidsplasser for videreforedling av fisken vil det bli større 
verdiøkning for verdikjeden som helhet. 
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