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 Svar på høring: NOU 2014: 16, Tveteråsutvalget. !
Utredningen har overskriften «Utredning av sjømatindustriens rammevilkår». 
Ved gjennomlesing fremgår det imidlertid at den i betydelig grad også omhandler fiskeflåtens 
rammevilkår, samt forslag om dramatiske endringer av disse. !
Utvalgets egen tolkning av sitt mandat går for vidt, jfr. s.9, pkt 1.2. 
Mandatet er her klart definert: «sjømatindustrien som den delen «...som begynner når råstoffet 
kommer på kai- kanten/opp fra merd». 
Utvalget selv mener imidlertid «det er nødvendig å anlegge et bredere syn». Da utvalgets 
sammensetning ikke ble endret i tråd med deres eget behov for «bredere syn», bærer utredningen 
sterkt preg av dette. Endringer av flåteleddet lå ikke i mandatet, heller ikke endringer av lover som 
regulerer fiske og omsetning. !
Det er sterkt kritikkverdig at representanter fra flåtesiden eller fiskernes organisasjoner 
ikke har hatt representanter i utvalget (medlemmer opplistet s.9, pkt 1.1). 
Representanter fra flåte- eller organisasjons-siden har heller ikke vært blant de «ressurspersoner 
som har vært inne i NOU-møtene for å holde presentasjoner og delta i diskusjon med utvalget» (s.
134, Vedlegg 2). !
Videre politisk behandling av utredningen bør derfor skje uten stort fokus på, eller forslag om 
endringer i, dagens lovverk for utøvelse av norske fiskerier. Nødvendige og ønskede justeringer av 
dette lovverket er en kontinuerlig pågående prosess, som fortsatt bør sikre livsgrunnlaget for norske 
fiskere og fartøyer. !
Den beskjedne fiskeindustri som har vært i vårt område er flyttet ut: Engelsviken Canning (ansjos/
brisling) til Danmark, og Stabburet (makrell i tomat) til Sverige. All norsk brislingproduksjon er 
flyttet til Polen. 
Dette skyldes ene og alene norsk kostnadsnivå og behov for tollfri adgang for produktene i EU-
markedet.  
Om rekefabrikker skulle få anledning til å kjøpe reketrålrettigheter i Skagerak/Nordsjøen for å sikre 
stabile tilførsler til egen produksjon, kan vi ikke forstå at dette på noen måte kan gavne hverken 
samfunnet eller fiskeriene. Den eventuelle positive effekt for for bedriften vil langt overgås av 
negative konsekvenser for øvrige fiskere/mottak.  
Vi savner i utredningen overbevisende argumenter som leder til tydelige konklusjoner på at en del 
av de foreslåtte tiltak vil gi noen samfunnsmessig gevinst.  
Forslagene som omhandler fiskeriene fremstår som et eksperiment som kan få dramatiske og 
uforutsette konsekvenser for norske fiskerier. 
 
Med hilsen  
M. Fjellbakk / Sekretær
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