
Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

1 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
Høringsuttalelse NOU; Sjømatindustriens rammevilkår 

 
Arkivsak-dok. 14/09334 
Saksbehandler Jørn Ekrem 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 27.04.2015 74/15 

 
 
 
Fylkesrådens innstilling til vedtak: 
 

1. Fiskerinæringen er viktig for flere lokalsamfunn langs kysten, også i Nord-
Trøndelag. Fylkesrådet er opptatt av å opprettholde fiskeriaktiviteten i fylket og 
ønsker å påpeke muligheten som ligger i en fortsatt utvikling av denne delen 
av sjømatnæringen. Fylkesrådets holdning er at fiskeressursene tilhører 
fellesskapet, og at de må sikres en helhetlig og bærekraftig forvaltning. 
 

2. Fylkesrådet viser til utredningen av sjømatindustriens rammevilkår gjennom 
NOU 2014:16. Fylkesrådet er enige i mange av utvalgets vurderinger, men 
ønsker å gi presiseringer på følgende områder; 
 
- Forvaltningen av fiskeressursene må ha som mål å opprettholde sterke 

bestander som gir et best mulig langtidsutbytte, stor verdiskaping og som 
sikrer sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.  
 

- Fiskesalgslagsloven bør opprettholdes. Loven sikrer forutsigbarhet i alle 
deler av fiskerinæringen og en bærekraftig samfunnsøkonomisk lønnsom 
forvaltning, den har kun virket i ett år, og man bør høste mer erfaring før 
endringer foretas. Omdømmet til fiskerinæringen er helt avhengig av god 
kvalitet på det råstoffet som landes, og det er viktig at både aktørene i 
næringen og myndighetene bidrar til å løse de betydelige utfordringene 
man har på dette området. 
 

- Deltakerloven er garantien for norsk eierskap, fiskereid flåte, lokal 
tilhørighet og levende kystsamfunn, og er derfor viktig å verne om. 
Grunnleggende prinsipper i dagens deltakerlov ivaretar koblingen mellom 
kvote, båt og aktiv fisker. En eventuell rett for fiskeindustrien til deleierskap 
i fiskefartøy med tilhørende kvote, bør kunne løses innenfor gjeldende 
lovverk og dispensasjonsregelverk. 

 
- Det er svært viktig at verdikjedetenkinga er fremtredende og at fokuset på 

kvalitet i alle ledd i sjømatnæringa må økes.   
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Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte 27.04.2015 sak 74/15 
 
Protokoll: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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