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HØRING – FORSLAG TIL ENDRINGER I DELTAKERLOVEN OG 

HAVRESSURSLOVEN – OPPFØLGING AV MELD.ST. (2018-2019) 

 

Vi viser til mottatt høring datert 8.okt. 2019 som Fiskekjøpernes Forening (FiFor) takker for å 

få tilsendt. Vårt styre har behandlet høringsutkastet og har følgende kommentarer; 

I juni mottok vi Meld.st. 32 Et kvotesystem for økt verdiskaping. Meldinga har vært 

gjenstand for tidligere styrevedtak i FiFor. Det er disse vedtakene som ligger til grunn for 

våre kommentarer i dette innspillet til høringsbrevet. 

Alle medlemmene i Fiskekjøpernes Forening er reine fiskekjøpere (ikke vertikalintegrerte). 

Vårt fokus som fisketilvirkere har ved gjennomgangen av Kvotemeldinga vært å se på hvilken 

mulighet den ga for å øke verdiskapingen av norske fiskeressurser. Dette i tråd med en av 

målsettingene uttrykt i Jeløyerklæringa; «skape størst mulig verdi av hvert kilo fisk». Til tross 

for at Meld.st. 32 har tittelen «kvotesystem for økt verdiskaping» har KM i utelukkende grad 

fokus på fangstleddet. KM er i så stor grad innrettet på effektivisering i fangstleddet og 

verdiskaping isolert til dette leddet at mottakerleddets vilkår som en essensiell del av 

verdikjeden er blitt bortprioritert/glemt. 

Dette føyer seg inn i de siste årenes utforming av fiskeripolitikken.  Interessene for de største 

fartøyene (havfiskeflåten) har fått gehør for effektivisering av ombordfrysing spesialtilpasset 

det internasjonale råvaremarkedet. Denne prosessen som startet på 1990-tallet har vedvart 

helt inn i Kvotemeldinga der store kystfartøy nå adopterer fiske- og leveringsmønsteret til 

trålerflåten. FiFor sine medlemsbedrifter og øvrige fiskemottak på kysten har et godt 

betalende marked for sine produkter som i bearbeidingsprosessen er avhengig av ferskt 

kvalitetsråstoff. Deres desidert største problem er knapphet på egnet råstoff. Slik tiltakene i 

KM er presentert kan vi ikke se at de er innrettet for å løse/forbedre fiskemottakene sin 

største utfordring. Et utsagn i Kvotemeldinga som begrunner vår kritikk på dette området 

kan vi lese i KM der meldinga omtaler Pliktsystemet for trålerne som har til hensikt å sikre 

fiskeindustrien jevn tilførsel av råstoff (side 30); «Det er ikke et sunnhetstegn for en globalt 

konkurranseutsatt næring at staten må tilrettelegge med særordninger for at verdikjeden 

skal fungere bedre.»     

FiFor sine medlemmer som kontinuerlig jobber med råvarene for å gi dem størst mulig 

verdiskaping, kjenner hver dag på hva utfordringene består i. En god verdiskaping uten at 
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dette essensielle mellomleddet får prioritert sin viktigste utfordring (råstofftilførsel), er ikke 

mulig. Vi forundres over at opp i all ressursbruken som er lagt ned gjennom først 

utredningsarbeidet ( Eidesenutvalget NOU 2016 : 26) og deretter myndighetenes utarbeiding 

av KM (samlet 4 år), er ikke erfaringen fra de som arbeider med problemene på daglig basis 

etterspurt eller hensyntatt.  

FiFor sin konklusjon er at slik KM er utformet er det et misforhold mellom den og 

målsettingen i Jeløyerklæringa. FiFor sine medlemmer gjør sitt ytterste for god verdiskaping, 

men ifølge Kvotemeldinga er det ikke «staten sin oppgave å tilrettelegge for at verdikjeden 

skal fungere bedre».  

FiFor sitt svar til denne høringen at det ikke må skje noen lovendringer slik de er utformet i 

høringsbrevet før kvotemeldinga er behandlet av Stortinget og Riksrevisjonen har kommet 

med sin rapport om norsk fiskeriforvaltning. 
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