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Fiskeindustriutvalget 

og oss 



Den pelagiske flåten 



Vårt samfunnsoppdrag 

Rapportering til myndigheter 

Levering 

Sluttseddel 

Avregning 

Faktura 

 

0,75% 

salgslagsavgift er 

egentlig 

ressursrente 



Hvorfor en minstepris 

• Omsetningssystemet må ha et gulv 

• Viktig markedssignal 

• Auksjonen fungerer best hvis det er avstand mellom 

marked og minstepris 

• Nedre grense der oppmaling pt. er alternativet 



Mekanikken i balansen mellom balansert kapasitet 

og utviklingsmuligheter i næringa 

• Det er kun en lønnsom fiskeindustri som kan utvikle næringa 

videre 

• Færre kunder gir mindre konkurranse i førstehåndsomsetningen 

 

• Fiskernes konkurransekraft vil i en slik situasjon avhenge av 

mobilitet og størrelse 

 

• I realiteten vil dette først og fremt ha betydning for de minste 

båtene, men også de minste kjøperne 

 



Kilde: Nordea 



Industrien tjener penger 

• Feil faktum eller urealistiske 

forventninger? 

• Har normal inntjening og normal 

kredittrating.  

• Deler av industrien har lavere  

    inntjening enn man kunne ønske 

At dette skulle danne premiss 

for å snu hver stein i næringa kan 

 det stilles spørsmål ved. 



Ikke riktig at industrien ikke tjener penger 

• Kravet i NOUen er 10 % tkr 

• Gj sn for norsk industri 2009 – 2012 = 6,1 % 

• Tkr sjømatindustrien er allerede 6,8 % 

• Konvensjonell fiskeri 10,4% tkr 

• Fryseindustrien 5,8% tkr 



Figur 7.5 Lønnsomhetsutvikling i sjømatindustrien. Totalkapitalrentabilitet i perioden 1993 – 2011 for 

verdikjedene pelagisk konsumindustri, rekeindustri, lakseslakteri og lakseforedling (tre års glidende 

gjennomsnitt). Kilde: Driftsundersøkelsen for fiskeindustrien, Nofima 





Forbildet? 

• Laksenæringen fremstilles som et ideal for 

industrien, der 80-85% av laksen eksporteres 

kun «sløyd med hode» ut av landet.  

 

• Skulle vi gjort det samme på villfisk?  

 



Hoveddelen av lakseeksporten er lite 
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Innen fiskeflåten har det også vært svingninger i 

lønnsomhet.  

 



87 % av antall nybygg de siste 11 årene er bygd ved norske 

verft. 

 

Reell investering i Norge for nybygg vil være på 3,3 mrd 

kroner samlet for årene 2011-2014 

 

 







Salgslagenes rolle og framtid. 

• Vi merker oss at utvalgets flertall ønsker seg 

en nøytral markedsplass for 

førstehåndsomsetningen av pelagisk fisk.  

• Vi kjenner dette igjen som et forslag fra FHL 

som ikke vant fram i siste gjennomgang av 

dagens lov. 

 



Utfordringer og samhold 

• Salgslagene er fiskernes representant.  

• Vi forhandler minstepris på vegne av fiskerne 
og dette kan man ikke gjøre i en nøytral 
markedsplass. 

• Vi synes er oppsiktsvekkende at det skal 
være behov for en revisjons av lovverk som 
knapt er satt ut i livet.  

• Dagens salgslagslov ble vedtatt av et 
enstemmig storting sist høst.  



Salgslagenes felles utgangspunkt og 

budskap 

• Vi ønsker en bred politisk enighet om 

hovedtrekkene i fiskeripolitikken 

• Fiskerinæringen er en suksess og leverer på 

samfunnsoppdraget 

 - 10 000 om bord 

 - 24 mrd i verdiskaping 

 - 25 000 arbeidsplasser 



Markedsadgang  

• Viktig for hele næringa 

• Størst konsekvenser for fiskerne 

• Pelagisk mest rammet 



Deltakerloven 

• Mot vesentlige endringer 

• Juridisk avklaring om nasjonalitetskrav 

løser ikke praktiske problemer 

• Ikke rett til fiskeindustrien å eie – heller 

åpen for alle. 

 



Stabilitet 

• Mer ressurser til forskning 

• Sesongsvingninger er naturgitt 

• Kvoteflex 



Kontroll 

• Styrke kontrollarbeidet 

• Salgslagene tar allerede ansvar 

• Unaturlig med nøytral tredjepart 

• Kvalitetskontroll 



Fokus 

• Krevende omverden i ett år 

• Ingen må ta politisk støtte for gitt 

• Politiske partier forhandler – og det er 

naturens orden 



Fornøyde Fiskere: 

-  Småbedriftseiere 

- Hjørnesteinsbedrifter 

- Investerer i egen bedrift 

- Styrker egen bedrift 

- Styrker lokalsamfunnet 


