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Fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) sitt ståsted finnes det mange grunner for at det ikke

er tilfredsstillende at salgslagene skal ha adgang og monopol til å fastsette minstepriser:

- Fiskerne er ikke i dag en "svak" part som tilsier at de ensidig skal fastsette prisene.

Før måtte fiskerne drive sprengfiske og med tidsmessig sterkt konsentrerte landinger for å

sikre seg før fisket blir stoppet. Dette kunne føre til uheldige prisforhold. Nå har fiskerne

årskvoter som de selv kan fiske når de finner det mest hensiktsmessig. Salgslaget har også

mulighet for å påvirke markedsprisene ved å pålegge stans eller begrensninger i fisket.

En fast minstepris virker forstyrrende på omsetningen av fisk. Dette gjelder særlig fordi

markedsforholdene endrer seg hyppig. Den riktige differensieringen av prisene etter

anvendelse er den som reflekterer etterspørselen i markedet.

Når minsteprisene ikke er i takt med markedet, vil de heller ikke bli oppfattet som riktige.

Dette kan føre til kreativitet hos selger og kjøper for å omgå minsteprisene på ulike måter,

lovlige som ulovlige. Følgen vil bli at noen kommer dårligere ut enn andre.

Dagens data- og teleteknologi gjør at partene løpende kan skaffe seg oversikt over tilbud- og

etterspørsel i markedet og kan foreta optimale prisvurderinger. Salgslagene kan bistå

fiskerne med omsetningen, selv om lagene ikke har adgang til å fastsette bindende

minstepriser.

- Både selger og kjøper kan tape på dagens ordning ved at utenlandske konkurrenter gis

mulighet til å utnytte eksportmarkedene bedre.
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Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) var representert i arbeidsgruppen med Nils Williksen,

som på vegne av NSL gikk inn for en ordning hvor minsteprisen fastsettes av en uavhengig

tredjeperson (oppmann ). Denne oppmannen skal ha mulighet til å sette en minstepris dersom

partene ikke oppnår enighet under prisdrøfteler. NSLstøtter forslaget.

Forslaget fra Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag med en meklingsordning hvor salgslaget har

anledning til overstyring for å fastsette minstepris oppfattes i våre rekker som ren pynt og ikke

formålstjenlig.

Forslaget fra LO med egen meklingsnemnd som fastsetter bindende minstepris oppfatter vi som en

mulig forbedring av dagens situasjon. Problemet med forslaget er sammensetning av nemnda. I

tilfeller hvor partene ikke oppnår enighet vil uenigheten gjenspeile seg i meklingsnemnd og føre til at

sterkeste part får gjennomslag. Legitimiteten av denne nemnda kan derfor oppfattes som relativt

svak og styrt av enten sjø eller landsiden.

Med vennlig hilsen

Jurgen Meinert, fagsjef hvitfisk
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