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Høringsuttalelse NOU 2014:16 Sjømatindustriens rammevilkår 
Uttalelse fra Hadsel formannskap 16.04.2015: 

 

VEDRØRENDE TVEITERÅS-UTVALGET 
 

Formannskapet i Hadsel vil understreke at vår viktigste ressurs i havet,  

fisken, eies av oss alle. 

Havressurslovens § 2 stadfester at de viltlevende marine ressursene 

ligger til fellesskapet i Norge.   
 

Statens rolle er å regulere høstingen av disse ressursene,  ikke å tildele 

enkeltaktører evigvarende fordeler.  Formannskapet sier derfor Nei til 

Tveiteråsutvalgets (NOU 2014:16) forslag til endringer i deltakerloven og 
fiskesalgslagsloven (Råfiskloven) , som legger opp til en slik konsentrasjon av 

rettigheter.  Vi ser det som ønskelig å spre ressurstilgangen,  ikke konsentrere 

den på få hender,  og at det dermed legges til rette for store og små aktører 

langs kysten,  både på sjø og land. 
 

Til tross for dagens lovverk er det et faktum at praksis over tid har svekket 

kystsamfunnets mulighet til å delta i verdiskapningen, bl.a. om usikkerhet 

knyttet til leveringsforpliktelser.   Hadsel opplever dette på Melbu hvor 
arbeiderne var uten fisk til bearbeiding i ca 18 uker i 2014, mens fisken fra 

tilhørende trålere ble levert til annen anvendelse.  Intensjonen i deltakerloven,  

at ressurstilgang og næringsaktivitet skal fordeles mellom et mangfold av 

aktører, undergraves av dagens praksis. På verdensbasis er det slik at en 

prosent av fiskeflåten fisker 50 % av fiskeressursene.  Denne utviklingen må 
stoppes! 

 

Målrettet forskning og utvikling (FOU), teknologiutvikling, produktutvikling og 

markedsarbeid må være de viktigste satsingsområdene for å øke 
verdiskapningen langs kysten.  Hadsel formannskap vil understreke at  
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sjømatnæringen er best tjent med forutsigbare, langsiktige rammebetingelser 

som ligger i dagens lovgivning.  En utvikling i retning av en radikal endring av 

lovverket vil skape uro og motsetninger innad i næringen, som mest av alt 
trenger samarbeid mellom næringsaktørene for å hente ut enda større verdier i 

fremtiden. 
 

 
 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen 

 
 

 

Kari Ingvaldsen  

formannskapssekretær  
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