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Innspill til bearbeidingsutvalget høst 2021 

 
Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe er en interesseorganisasjon for fiskeindustrien i 
Båtsfjord og omegn. Vi har 21 medlemsbedrifter der både fiskeindustrien og 
leverandørindustrien er representert, blant annet Båtsfjordbruket og Lerøy Seafood som er de 
to største filetfabrikkene i Norge. Vi har nå hatt et møte der vi har behandlet saken, og ønsker 
å komme med følgende innspill til bearbeidingsutvalget. 
 
Hvitfiskindustrien har vært næringen som gjort det mulig å bygge gode samfunn, dette har 
vært vanskelig for industrien å gjennomføre da forutsigbarheten for leveringene i gjennom 
året har gått ned. Dette har igjen ført til permitteringer over store deler av året som igjen har 
ført til sesongansatte og mindre attraktive arbeidsplasser. 
 
For Båtsfjord Handelsstand Fiskerigruppe er det ekstremt viktig å få utjevnet sesongtoppene 
da dette vil føre til større muligheter for helårlige industriarbeidsplasser. For å få dette til må 
dette gjøres: 
 

- Fortsette å ha en allsidig og variert flåte med både kyst- og havgående 
- Flåtegruppene må gis bonusordninger som fører til at fangst leveres over hele året 
- Videreføre og styrke ferskfiskordningen 
- Bonusordning for levendelagring må opp til tidligere nivå, 4000 tonn, 50 % bonus 
- Innføre ferskfiskbonus på havgående flåte, september-januar. 
- Satsing på teknologi og teknologiutvikling gjerne gjennom Katapultsentre 
- Forutsigbarhet i sjømatpolitikken   

 
Det er igjennom flere rapporter bevist at ordninger som beskrevet over virker. 
BDO rapporten viser at ferskfiskordningen gir 340 millioner i økt verdiskapning og skaper 
1040 arbeidsplasser. 
Nofima viser til at ferskfiskordningen og levendelagringsbonusen fører til en mindre 
sesongtopp og flytting av råstoff til andre halvår. 
Riksrevisjonens rapport viser til at ordninger som kan er tilgjengelig ikke brukes på en god 
nok måte som vil føre til større verdiskapning og flere helårlige industriarbeidsplasser. 
 
Båtsfjord den 14.09.2021 
Med vennlig hilsen 
Båtsfjord Handelsstand Fiskerigruppe 
 
Frank Kristiansen 


