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VEDRØRENDE HØRING. FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM
STRUKTURKVOTEORDNING MV FOR HAVFISKEFLÅTEN

Det vises til Deres brev av 09.09.d.å. hvor det ble sendt ut på høring forslag til endringer i
forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten.

Storbukt Fiskeindustri AS (senere Stofi AS) er produksjonsselskapet i konsernet Cape Fish
Group AS.

Stofi AS eier anlegg i Honningsvåg, Kamøyvær og Smørfjord. Vi leier anlegget i Kiberg.
Stofi AS har drevet sin virksomhet i vel 20 år. Våre hovedprodukter har vært, og er, saltfisk
og klippfisk. Filet-produksjon hadde vi i vel et år. (En parentes).

Stofi AS var tidligere eneeier av selskapet Kjølnestrål AS. I dette selskapet var det en 100 %
torsketråltillatelse. Torsketråltillatelsen var opprinnelig på ferskfisktråleren M/TR «Kjølnes».
Til torsketråltillatelsen var det knyttet leveringsplikt til Stofi AS sitt anlegg i Honningsvåg.

I 2007 ble torsketråltillatelsen overført til Norway Seafoods Finnmark AS og da til tråleren
M/TR «Nordfjordtrål». Torsketråltillatelsen ble overført med fortsatt leveringsplikt til
anlegget i Honningsvåg. Torsketråltillatelsen er nå «splittet» på flere trålere.

Samtidig med overføring av torsketråltillatelsen kjøpte Aker Seafoods Finnmark AS den del
av Stofi sitt anlegg i Honningsvåg som benyttes til hvitfiskproduksjon. Med i handelen fulgte
også med tilhørende driftsløsøre og annet løsøre, inventar, utstyr, installasjoner m.v. som er
en nødvendig og naturlig del av anlegget og driften av dette.

Anlegget med driftstilbehør leies og drives av Stofi.
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STOFI SITT DRIFTSKONSEPT. PRODUKTER BASERT PÅ FERSKT RÅSTOFF.

Et av Finnmarks pre, er nærhet til rike fiskeforekomster. I august 2007 la daværende
fiskeriminister, Helga Pedersen, frem regjeringens ferskfiskstrategi.

Fra denne siteres:

Strategien har som mål å bidra til kontinuitet gjennom økt og jevnere tilforsel av råstoff
gjennom hele året, å fremme høy kvalitet på råvarene og produktene som tilbys i markedene.

Dagens forbrukere etterspør i stadig større grad ferske sjømatprodukter av høy kvalitet.
Ferske sjømatprodukter oppfiller forbrukernes ønske om sunn mat som er lett å tilberede. —
Gjennom satsing på fersk fisk kan den totale verdiskapingen i næringa økes, og vi skaper
gode, trygge arbeidsplasser i kystdistriktene, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Som en oppfølgning av denne strategi, fikk vi "Verdiskapingsprogrammet i Finnmark".

I samarbeid med Innovasjon Norge AS, har Stofi AS, ved sitt salgsselskap Cape Fish AS,
utarbeidet et «ferskvarekonse t» på blant annet klippfisk. Ute i markedene markedsfører
Stofi AS dette som en e en rodukt e og eget produkt:

Klippfisk produsert avferske råvarer. Fisk som aldri har værtfrosset.
(Vi tagger våre produkter med vårt merke og sier litt om dette. Se vedlegg).

Markedet verdsetter at fisken blir produsert av ferskt råstoff og det er dermed mulig å hente ut
en merverdi på klippfisk produsert av fersk råstoff.

Dette pre-et, mulighet for stabile leveranser av fersk fisk, må vi i Finnmark bli bedre på å
utnytte. Og da må mest mulig fisk leveres ferskt! Da må en også oppmuntre/leggeforholdene
til rette for at en størst mulig del av fiskeflåten leverer sine fangster fersk til anlegg i
Finnmark.

KOMMENTARER TIL HØRINGSNOTATET.

I høringsnotatet sies det bl.a.:

Fiskeri- og kystdepartementet ønsker å bygge opp under en utvikling av
fiskerinæringen basert på vårt fortrinn ved tilgang på ferskt råstoff av høy kvalitet. Det
er derfor et mål å legge til rette for økte leveranser av ferskt råstoff til landindustrien.

Og videre:

Som det ble påpekt innledningsvis, er forslagene i dette høringsnotatet motivert av
ønsket om å legge til rette for økt ferskfiskproduksjon i filetindustrien.

Begrunnelsen for forslaget ligger i de økonomiske fordelene ved en økt satsing på å
utnytte Norges konkurransefortrinn ved nærhet til ressursene, og dermed mulighetene
for økt verdiskaping lokalt og nasjonalt gjennom tilrettelegging for økt produksjon av
ferske filetprodukter.
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Tanken bak forslag til endring i forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten er
helt i tråd med tidligere «vedtatte» ferskfiskstrategi. Stofi støtter fullt ut at en må legge
forholdene til rette slik at mest mulig av fangstene leveres ferskt.

Imidlertid, når en vil bygge opp under en utvikling av fiskerinæringen basert på vårt fortrinn
ved at vi har tilgang på ferskt råstoff av høy kvalitet, og legge til rette for økte leveranser av
ferskt råstoff til landindustrien, må en ikke sette likhetstegn slik at landindustrien =
filetproduksjon. Det er også aktører i næringen som, basert på ferskt råstoff, har andre
produkter enn filet! En må bevare, og gjerne styrke, disse aktørene også. En variert og
mangfoldig fiskeindustri er av avgjørende betydning for norsk fiskerinæring.

Stofi driver et anlegg som indirekte også har eierskap til torsketråler med leveringsplikt. Vi
vurderer det derfor slik at vi kan sies å komme inn under kravet om «eierskap» i forslag til
endring av forskriften. Men vi oppfyller ikke kravet til filetproduksjon.

Stofi er en «hjørnesteinsbedrift» i Honningsvåg med over 40 ansatte. Det er viktig for
bedriften, og lokalsamfunnet, at vi også far bedret våre rammevilkår. Å fa tilstrekkelig med
ferskt råstoff fra torsketråler(e), med leveringsplikt til anlegget i Honningsvåg, er av stor og
avgjørende betydning for oss.

Å fa tilstrekkelig med ferskt råstoff, kan være en forutsetning for vår videre drift.

STOFI SIN ANMODNING OM ENDRING.

Stofi ber sterkt om at en i forskriften ikke kun fokuserer på/stiller krav om økt produksjon av
fersk torskefilet, men også tillater flytting av kvoter der hvor kjøper (berettiget anlegg
hvor trålere har leveringsplikt til) har andre produkter basert på ferskt råstoff.

Når Stofi gjennom mange år har forsøkt å bygge opp produkter/marked basert på ferskt
råstoff, bør dette være mulig å få innarbeidet i forskriften uten at en «uthuler» intensjonen
med forslag til endring av forskriften. Så langt vi vet, er det bare for Stofi problemstillingen er
særlig aktuell.

Vi ber derfor vennligst om at en tar hensyn til vårt innspill ved en eventuell endring i forskrift
om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten. Vi har jo en felles målsetting, mer fersk fisk
levert for bearbeidelse av landindustrien i Norge.

Er det spørsmål, eller det ønskes flere opplysninger, vennligst ta kontakt.

Med hilsen

For Storbukt Fiskeindustri AS

Bjørn Ronald Olsen
Daglig leder

Peder Hatlen
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