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HØRINGSSVAR — UTREDNING AV SJØMATINDUSTRIENS RAMMEVILKÅR

Vi viser til høringsbrev av 16.12.2014

Pelagisk Forening er kritisk til Tveteråsutvalgets forslag til endring fiskesalslagsloven og
deltakerloven. Utvalget har gått langt utover sitt mandat og vi mener at myndighetene må
være ekstra kritiske ovenfor forslag utover utvalget sitt mandat.

Deltaker- og fiskesalgslagloven er svært viktige for å sikre en lønnsom fiskerinæring. Disse
byene, eventuelt med mindre nødvendige justeringer, må også være retningsgivende for
framtidig utvikling av en fiskereid flåte.

Fiskerinæringen har en rekke positive ringvirkninger for landet. Spesielt for distriktene og
næringslivet langs kysten. Dette må tas i betraktning ved eventuell endring av byene.

Pelagisk Forening støtter utvalget i at:
• Offentlig finansiering skal stimulere til innovasjon, og ikke bidra til opprettholdelse

av ulønnsomme bedrifter.

• Produksjonen av råstoff må baseres på bærekraftig utnyttelse av naturressursene.

• En uavhengig tredjepart skal kontrollere alt ilandført råstoff.

• Det skal sikres fortsatt norsk eierskap til fiskeressursene,

• Det skal fortsatt settes grenser for hvor mye en aktør kan eie av kvoter.

Når det gjelder siste punktet mener Pelagisk Forening at grensen er mer enn høy nok i dag.
Dette for å sikre konkurranse og innovasjon i bransjen.

Pelagisk Forening støtter ikke at:
• Det anbefales omsetning av kvoter uten kvotetak per fartøy.

• Sjømatindustrien skal kunne eie fiskekvoter.

• Oppheving av fiskesalgslagslova.

• Avvikling av aktivitetsplikten.

Pelagisk Forening mener utvalget sine anbefalinger legger opp til at det vil bli noen få store
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«vertikale» aktører med all markedsmakt. I såfall vil bransjen bli som dagligvarebransjen.
Der har 3-4 store aktører all makt, og det gir dårlig utvalg og høye priser til forbrukerne.

Pelagisk Forening mener at næringen må ha mest mulig stabilitet og forutberegnelige
rammebetingelser. Å høste av naturressurser som svinger er krevende nok som det er.
Det er derfor viktig at eventuelle endringer er forankret i et stort flertall i Stortinget.

Dersom myndighetene finner å oppheve aktivitetsplikten mener Pelagisk Forening at alle
som er bosatt i Norge må kunne eie fiskekvoter. Skal aktivitetsplikten endres er det ingen
grunn til at utviding bare skal omfatte fiskeindustrien/fiskemottak.

Dersom fiskemottak kan eie fiskefartøy vil dette gi svekket konkurranse og dårligere vilkår
for andre fiskefartøy. Dette vil igjen svekke innovasjon og Norges ambisjon om å være
((verdens beste sjømatnasjon».

Utvalget anbefaler en skjerping av nivået på bøtene i villfisksektoren. Dette ((Av hensyn til
bærekraftig bestandsforvaltning og konkurranselikhet». Pelagisk Forening er tilhenger av
bærekraftig bestandsforvaltning, men mener at bøtenivået er høyt nok. Skal bøtenivået
heves er det viktig at fiskerne får tilfredsstillende rettssikkerhet. Noe som ikke er tilfelle i
dag.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller noe er uklart.

Ber i.april 2015

Med venn hilsen
Pelagisk For~ning
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Torstein Solem
Daglig leder Advokat
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