
Fra: Audun Maråk <audun@fiskebat.no> 
Sendt: 10. september 2021 21:17 
Til: Tahir-Hafting Samantha 
Emne: Innspill til utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding i 

sjømatindustrien 
 
Takk for muligheten til å komme med innspill. På reise, forhåpentligvis blir det korrekt format selvom 
det blir sendt fra telefonen.  
Det blir kort som dere bad om.  

 Kommentarer; 

Norge, som er tjent med frihandel av sjømat, bør være ytterst forsiktig med 
proteksjonistiske tiltak, som kan åpne opp for og gi legitimitet til mottiltak i de 
markeder vi idag eksporterer til. Marked, herunder nedbygging av handelshindringer 
for bearbeidede produkter, vil være viktig for økt viderebearbeiding i Norge. 

Situasjonen er i tillegg at vi i regelen kjøper mer fisk fra utenlandske fartøy, enn vi 
lander i andre land fra norske fartøy. 

Fiskebåt legger også tilgrunn at når det er et mål å øke bearbeidingen i Norge, så 
forstås det slik at vi taler om reell økt verdiskapning. Det nytter lite med økt 
bearbeiding om kostnadene er større enn den økte verdien på det bearbeidede 
produktet. Fiskebåt legger videre til grunn at ressursfordelingen ligger fast og ikke er 
gjenstand for drøftelser i arbeidsgruppen. 

Så til noen forslag som kan øke bearbeidingen; 

-Økt ombordproduksjon, idag er ombordproduksjon av filet diskriminert gjennom 
omregningsfaktorene. Dette er helårsarbeidsplasser for fiskere bosatt langs kysten. 
Ombordproduksjon er konkurransedyktig på pris og leverer et produkt av topp 
kvalitet samtidig som 100% av råstoffet utnyttes gjennom produksjon av 
biprodukter.   

-Stimulere til mer helårlige leveranser, for å ta ned sesongtoppene i torskefiske. Kan 
skje bl.a. med bruk av periodiserte omregningsfaktorer, en i første halvår, og en 
annen i andre halvår. 

-Økt automatisering. Forutsetning for lønnsom produksjon med Norges 
kostnadsnivå. Vil i tillegg bety at en kan tilby mer attraktive arbeidsplasser for 
personer som ønsker å bo helårlig langs kysten. 

-Differensiering av produksjon gjennom likebehandling. Ensretting gjennom politiske 
prioriteringer er lite fremtidsrettet. 

-«Plikt» for fartøyeierne til å fiske mer enn kun de mest attraktive fiskeartene. 

-Økt anvendelse av fryst råstoff i produksjonen. 

Hva angår grønn omstilling vises det til veikartet som FHF finansierte etter initiativ 
fra Fiskebåt. Til orientering så vil det i løpet av kort tid forligge et oppdatert veikart. 



Vh Audun Maråk 

  

Dato: tirsdag, 31. august 2021 kl. 13:20 
Til: Tahir-Hafting Samantha <Samantha.Tahir-Hafting@nfd.dep.no> 
Kopi: Østebø Natja Røine <Natja-Roine.Ostebo@nfd.dep.no> 
Emne: Innspill til utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding i 
sjømatindustrien 

Hei,  

  

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette 
for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge. Utvalget ønsker innspill 
fra relevante næringsorganisasjoner og ulike aktører, og inviterer til et digitalt 
innspillsmøte 8. september. Det er også mulig å komme med korte og poengterte 
skriftlig innspill.  

  

Nærmere informasjon finner du her: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/inviterer-til-digitalt-mote-om-hvordan-mer-
sjomat-kan-bearbeides-i-norge/id2869535/  

  

  

Samantha Tahir-Hafting 

Seniorrådgiver – Senior adviser 

Nærings- og fiskeridepartementet - Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Næringspolitisk avdeling - Economic Policy Department 

Mobile: +47 99 36 28 70 

E-mail: Samantha.Tahir-Hafting@nfd.dep.no  

www.nfd.dep.no 
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