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HØRING -NOU  2006:16  "STRUKTURVIRKEMIDLER I FISKEFLÅTEN"

Vi viser til høringsnotat om strukturvirkemidler for fiskeflåten av 19. august 2006.

Aker Seafoods ønsker med denne henvendelsen til Fiskeri- og kystdepartementet å redegjøre for hvordan vi

vurderer forslagene fra utvalget.

Aker Seafoods vil på generell basis tilkjennegi at vi støtter gruppe 3 sine forslag til
strukturvirkemidler presentert oppsummeringsmessig i tabell 8.1 i NOU-en. Når tunge
næringsorganisasjoner og fagmiljøer som Norges Fiskarlag, Fiskeri og Havbruksnæringen
Landsforening, Landsorganisasjonen, Fiskebåtredernes Forbund, forskere fra Bergen og Tromsø med
flere står samlet i viktige næringspolitiske spørsmål håper vi at dette blir vektlagt av regjeringen.

Når det gjelder spørsmålet om eierskap i flåten og eiermessige begrensninger legger vi til grunn at
framtidige reguleringer vil hensynta behovet for å kunne dispensere fra deltakerlovens bestemmelser
for vårt - og tilsvarende aktørers eierskap i leveringspliktige trålere i Norge. I tillegg ber vi om at
dagens instruks knyttet til industriens eierskap av leveringspliktige trålere blir videreført.

Siden 1994 har flere regjeringer - etter grundige totalvurderinger og avveininger - bidratt til at Aker
Seafoods i dag er en av de ledende aktørene på hvitfiskfilet i Norge og Europa. Gjennom
dispensasjoner fra deltakerloven og eierforskrifter har en bidratt til at vi i dag sysselsetter nærmere
1000 ansatte i sjømatindustrien i Norge. Denne praksisen har bidratt til at AKS i dag har kunnet
bygge opp betydelig foredlingsaktiviteter i Nord-Norge, og konsernet har lyktes med å få en
inndekning på nærmere 50 % av råstoffbehovet i foredlingsanleggene gjennom leveranser fra egne
trålere. I forbindelse med struktureringer av trålerflåten i 2005 og 2006 har konsernet lagt om driften
for å kunne betjene industrianleggene med økte andeler ferskt råstoff utenfor høysesongene. Dette
har vært svært viktige forutsetninger for å kunne lykkes i strategien med leveranser av fersk
kvalitetsfisk til kravstore kunder i Europa 364 dager i året. Aker Seafoods eide trålere har - med
dagens reguleringer - anledning til å fiske ca. 9 % av de samlede hvitfiskkvotene i Norge.
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