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Høringssvar – midlertidig driftsordning for havfiskeflåten 

 

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 

25. april 2017 om en midlertidig driftsordning for havfiskeflåten.  

 

Sjømat Norge finner det i utgangspunktet litt vanskelig å følge den overordnede 

argumentasjonen fra NFD. Departementet skriver at det er viktig å legge til rette for 

jevn strukturering med forutsigbare rammevilkår, og at næringen bør få anledning til 

å tilpasse seg i påvente av permanente endringer i kvotesystemet. Gjeldende 

strukturkvoteordning med forhåndsfastsatt tidsbegrensning har vært fungerende i 

omtrent 10 år, og det er gjort tilpasninger i kvotetakene i løpet av denne perioden. 

Som departementet viser i høringsbrevet er det kun en håndfull rederier som har nådd 

kvotetaket, og havfiskeflåten har således fortsatt tilgang til en fungerende 

strukturordning. At enkelte redere mener ordningen er uforutsigbar eller ikke god nok 

er ikke nødvendigvis spesielt vektige argumenter for å etablere en ny, midlertidig 

ordning. 

 

Formålet med strukturkvoteordningene er å legge til rette for produktivitetsvekst og 

lønnsomhet i fiskeflåten. Strukturering i seg selv har så vidt vi har registrert ikke vært 

noe selvstendig mål. Vi mener et sentralt spørsmål i vurderingen av behovet for 

eventuelt nye ordninger må være hvorvidt det nå foreligger økonomiske forhold som 

tilsier et kortsiktig behov for å slå sammen kvoter gjennom en driftsordning. 

Lønnsomhetstall for havfiskeflåten indikerer at slike forhold neppe gjør seg gjeldende. 

Videre observerer vi at strukturering i enkelte flåtegrupper påvirker fiskeindustriens 

råstofftilgang. Eksempelvis ser linefisket etter lange ut til å bli sterkt redusert, og vi 

antar at struktureringsgraden for torsk og hyse i den konvensjonelle havfiskeflåten er 

en av forklaringene på dette. 

 

Sjømat Norge mener det er behov for en reform av kvotesystemet, og at et 

fremtidsrettet kvotesystem i langt større grad enn tidligere må være innrettet mot hele 
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verdikjeden. Vi kan ikke se at det er noe reelt behov for en midlertidig driftsordning 

slik NFD foreslår, og vi mener det vil være viktigere å følge opp Kvoteutvalgets 

innstilling for å avklare de langsiktige rammevilkårene for både fiskeflåten og 

fiskeindustrien. 

 

 

Med hilsen 

 

Sjømat Norge 

 

  
Sverre Johansen      Kyrre Dale 

direktør industri      fagsjef industri 

 


