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Få BlueMail for Android  
31. aug. 2021 kl. 16:19 skrev Strifeldt Bengt Rune <bengt.rune.strifeldt@stortinget.no>: 

Til utvalgsmedlem Ørjan Nergaard, i forbindelse med utvalgets arbeide med råd om økt bearbeiding 
av bærekraftige sjømatprodukter i Norge.  
 
Usikker om disse innspillene er oversendt utvalget tidligere, men gode innspill kan ikke sendes inn 
for ofte:) (se nedenfor) 
 
Mvh 
Bengt Rune Strifeldt 
 

Bearbeidingsløftet. 
 
Fire forslag fra fire partier for økt bearbeiding. 
  
På bakgrunn av at Norge med frihandelsavtale med Storbritannia nå har et 
avklart handelsforhold med hele Europa og dermed vårt største marked for 
sjømat, ønsker vi et løft for norsk bearbeiding av sjømat for å sikre sysselsetting 
og verdiskaping i kystnorge. I denne sammenheng viser en til innspill fra Båtsfjord 
Handelsstands Fiskerigruppe, Cod-Cluster, Vest-Finnmark regionråd mfl. 
  
Regjeringen har nylig satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan 
legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge. De fire 
fiskeripolitiske talspersonenei Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig 
folkeparti er derfor enig om en bestilling til utvalget som skal se på dette: 
  
Vi ønsker å be utvalget vurdere følgende tiltak: 
  
1. Vurdere å utvide 20 ukersperioden i levendelagringsordningen 
  
“Levendelagring er et kinderegg. Det kan jevne ut sesongtopper, sikre jevnere 
tilgang på ferskt råstoff, og til den kvalitet og størrelse en ønsker. Utvidet periode 
for levendelagring kan sikre råstoff til industrien utenom sesong, og dermed gi 
helårlige arbeidsplasser.” Sier Andre Skjelstad (V) 
  
2. Å gi Innovasjon Norge et eget oppdrag for å sikre et teknologisk hamskifte i 
sjømatindustrien 
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“Industri 4.0 er også sjømatindustri 4.0. Ruvende teknologisk utvikling er et 
fortrinn for Norge dersom vi kan utnytte det. Innovasjon Norge kan her spille en 
avgjørende rolle for å sikre at en næring med små marginer får ta del i den nye 
industrielle revolusjonen” Sier Tom-Christer Nilsen (H) 
  
3. Vurdere å etablere en katapult for sjømat – prosess, teknologiog 
produktutvikling 
  
“En testarena for nye prosesser, teknologi og nye produkter kan gi industrien 
mulighet for å teste ut nye ideer med lav risiko og kostnad. Dette kan enten 
knyttes som satellitt til eksisterende Ocean Innovation Norwegian Catapult 
Centre, eller som en ny katapult for dette området. Uansett er det viktig at 
fasilitetene ligger nær industriens kjerneområder i nord, og vil da være det første 
katapultsenteret i Nord-Norge. Dette kan sikre prosess, teknologi og 
produktutvikling som gjør norsk industri mer konkurransedyktig.” Sier Bengt 
Rune Strifeldt (Frp) 
  
4. Moderat ferskfiskordning for Havgående flåte  
  
“Tilgang på ferskt råstoff er viktig for industrien. En ferskfiskordning for 
havgående flåte vil kunne gi økt tilgang på ferskt råstoff. Ordningen må utformes 
i dialog med næringen, men tidligere forsøk har vist at dette har positiv effekt. Vi 
vil antyde et nivå på rundt 2-3% av kvoten innenfor disse gruppene. Dette vil sikre 
industrien større tilgang på ferskt råstoff i tider av året når den kystnære flåten 
ikke kan levere tilstrekkelig mengde. Man må også vurdere mer forutsigbarhet i 
ferskfiskordningen for den kystnære flåten over år i stedet for at den vurderes 
årlig som nå,” Sier Steinar Reiten (KrF). 
  
Disse fire innspillene blir spilt inn til utvalget som nå ser på saken. 
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