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STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
Sak 3. Regjeringen sin fiskeripolitikk  

og 

Sak 4. Arbeiderpartiet sin fiskeripolitikk 

Styret inviterer årsmøte til å fatte slikt vedtak:  

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar innledningene til statssekretær Amund Drønen Ringdal og 

stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talskvinne Ingrid Heggø til orientering. 

Årsmøtet setter pris på regjeringens innsats i de internasjonale kvoteforhandlingene og 

hvordan de på en tydelig måte har søkt å ivareta de norske interessene.   

Årsmøtet vil også rose regjeringens høringsforslag til endringer i deltakerloven som åpner 

for tildeling av fisketillatelse til et fartøy, til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som 

oppgis fra et annet fartøy. Dette uten hensyn til om fartøyene har samme eier. Dette vil 

være en etterlengtet endring for mange aktører. 

Årsmøtet er glad for regjeringens initiativ til en masterplan for marin 

forskning.  Masterplanen skal danne grunnlag for prioriteringer innen havbruksforskningen, 

ressurs- og økosystemforskningen og forskning som kan skape grunnlag for nye marine 

næringer. Årsmøtet mener bedre forskning og utvikling vil være helt avgjørende for å 

utnytte det potensialet fiskerinæringen har. Sakene viser evne og vilje til nytenkning i 

fiskeripolitikken generelt, og på flåtesiden spesielt.   

Årsmøtet er kritisk til Tveteråsutvalgets forslag til endring fiskesalslagsloven og 

deltakerloven. Lovene er og har vært viktig elementer for å sikre en lønnsom fiskerinæring. 

Disse lovene, eventuelt med nødvendige justeringer, må også være retningsgivende for 

framtidig utviklingen av en fiskereid flåte. Fiskerinæringen har en rekke positive 

ringvirkninger for landet, og spesielt for distriktene og næringslivet langs kysten, som må 

tas i betraktning ved endring av disse. En fiskerinæring kontrollert av et fåtall store aktører 

er ikke å tråd med et innovativ og kystnært eierskap.  

Fiskerinæringen har en rekke positive ringvirkninger for landet. Spesielt for distriktene og 

næringslivet langs kysten. Dette må tas i betraktning ved eventuell endring av lovene, og 

konsekvenser må nøye utredes.  

Årsmøtet støtter utvalget i at produksjonen av råstoff må baseres på bærekraftig 

utnyttelse av naturressursene og at en uavhengig tredjepart skal kontrollere alt ilandført 

råstoff og eie og disponere vektene ved mottakene. 

Årsmøtet støtter at det skal sikres fortsatt norsk eierskap til fiskeressursene, og at det skal 
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fortsatt settes grenser for hvor mye en aktør kan eie av kvoter. Dette for å sikre 

konkurranse og innovasjon i bransjen. 

Årsmøtet støtter ikke Tveteråsutvalget i at det skal skje omsetning av kvoter uten kvotetak 

per fartøy. Årsmøtet støtter heller ikke at sjømatindustrien skal kunne eie fiskekvoter, 

oppheving av fiskesalgslagslova eller avvikling av aktivitetsplikten. Slike endringer vil 

kullkaste det sentrale rammeverk for fiskerinæringen, uten at Tveteråsutvalget 

konsekvenser virkningene slike endringer ville få.   

Årsmøtet mener utvalget sine anbefalinger legger opp til at det vil bli noen få store 

«vertikale» aktører med all markedsmakt, og at bransjen vil kunne bli som 

dagligvarebransjen. Der har 3-4 store aktører all makt, og det gir dårlig utvalg og høye 

priser til forbrukerne. 

Dersom fiskemottak kan eie fiskefartøy vil mottakene selvsagt først kjøpe råstoff fra sine 

egne fartøy. Det vil gi svekket konkurranse og dårligere vilkår for andre fiskefartøy. Dette 

vil igjen svekke innovasjon og Norges ambisjon om å være «verdens beste sjømatnasjon». 

Årsmøte mener at regjeringen bør stå ved løftet sitt om å legge viktige politiske saker frem 

for sine samarbeidspartnere i KrF og Venstre spesielt, og Stortinget generelt. Noe som 

dessverre ikke ble gjort i saken om heving av kvotetak i havfiskeflåten. Dette for å oppnå 

den nødvendige stabilitet og forutberegnelighet som denne viktige næringen trenger.    

Utvalget anbefaler en skjerping av nivået på bøtene i villfisksektoren. Dette «Av hensyn til 

bærekraftig bestandsforvaltning og konkurranselikhet». Pelagisk Forening er tilhenger av 

bærekraftig bestandsforvaltning, men mener at bøtenivået er høyt nok. Skal bøtenivået 

heves er det viktig at fiskerne får tilfredsstillende rettssikkerhet. Noe som ikke er tilfelle i 

dag. Det konstateres at majoriteten av bøter er for brudd på rapporteringsbestemmelser, 

ikke for utkast, neddreping, overfiske eller lignende. 

Årsmøtet ser også frem til at regjeringens arbeid med fornying, forenkling og forbedring 

intensiveres. Særlig ved bruk av straffereaksjoner ved feilestimering av fangst. I pelagisk 

sektor utgjør disse sakene en stor del av straffereaksjonene som rettes mot 

næringsutøverne. Feilestimering av fisk i tank må avkriminaliseres.  Regelverket må endres 

slik at forsvarlig og samfunnsmessig næringsvirksomhet ikke belønnes med anmeldelser og 

straffereaksjoner. 

Årsmøtet mener at politiske myndigheter, som øverste forvalter, må ta mer ansvar 

vedrørende arbeidet omkring bestandsforskning. Årsmøtet mener det er avgjørende at 

politiske myndigheter vektlegger næringsperspektiv sterkere på dette området. Det er 

viktig å erkjenne at det er gjort store feil ved bestandsestimeringen, både for makrell og 

trolig NVG-sild. Det er på høy tid at politikerne ser bestandsforskningsmiljøene nærmere i 

kortene. Årsmøtet mener bestandsforskningen, som mange av oss andre, blir bedre av 
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kontradiksjon og konkurranseutsetting. 

Årsmøtet mener at næringen må ha mest mulig stabilitet og forutberegnelige 

rammebetingelser. Derfor er det er viktig at eventuelle endringer er forankret i et stort 

flertall i Stortinget. Årsmøte er glad for at Arbeiderpartiet har stadig fokus på fiskeripolitikk, 

og har sendt klare signaler om at viktige lovverk som deltaker- og fiskesalgslagsloven ikke 

endres vesentlig.  Vi er også glad for at arbeiderpartiet søker støtte av mellomparti på 

stortinget i det fiskeripolitiske arbeidet.  

Norske fiskeripolitikk er en «stor skute» og årsmøtet ber om at både høyre- og 

venstresiden arbeider for at eventuelle endringer i sentrale regelverk blir bredt politisk 

forankret.  

 
 
Sak 5.  Organisering av fiskeri-Norge 

Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar innledningen til professor Bjørn Hershoug til orientering.  

Generelt er organisasjoner viktige i Norge, og spesielt i fiskeri- og næringsvirksomhet. I 

fiskerinæringen blir det stadig viktigere å søke sammen i reelle interessefellesskap, og ikke 

blindt opprettholde faste mønstre. Samtidig må interesseorganisasjoner bestrebe 

samarbeid med andre interessegrupperinger, når man har klare felles mål.  Saken om 

bestandsforsking på NVG-sild er et godt eksempel på dette.  

Fiskerinæringen er regelstyrt og kompleks, og styret mener at serviceaspektet er viktigere 

enn noen gang. Dette for å bistå medlemmer i konkrete saker i forbindelse med utøvingen 

av næringen.   

Det er også viktig å kunne løfte frem saker, som ellers ville havnet i skyggen i media og i 

politikken. I organisasjoner med mange ulike interesser fører ofte interne avveininger til at 

til at kun sentrale og store næringsaktører, innad i organisasjonen, blir viet 

administrasjonens oppmerksomhet.   

 

Sak 6. Årets gytefeltstokt på NVG-sild 

Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak: 

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar innledningen til toktleder Aril Slotte til orientering. 

Årsmøtet mener at bestandsvurderingen for NVG-sild for 2015 må gjennomgås nøye på 

nytt. Dersom det er grunnlag for det må ICES komme med et revidert kvoteråd for 2015, 
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sammen med rådet for 2016 som kommer i oktober 2015. Årsmøtet er kjent med at ICES 

planlegger å gjennomføre en revidert bestandsvurdering i forbindelse med en planlagt 

«benchmark» våren 2016. Årsmøtet mener dette er for sent, gitt de potensielt store 

økonomiske tap for sildefiskerne i 2015. Den norske kvoten i 2015 er satt til ca. 172 000 

tonn. Det kan ikke ignoreres hvilke summer både fiskerne og sildenæringen taper i 

inntekter som følge av en sannsynlig feilslått beregning av NVG-sildebestanden. Årsmøtet 

mener også at dreiningen i norsk økonomi, hvor inntektene fra oljerelatert virksomhet 

reduseres, gjør at forvaltningen av våre fiskeribestander må få mer fokus i et 

forvaltningsøkonomisk perspektiv.   

Årsmøtet mener at situasjonen som har oppstått viser at det er viktig at fiskerne engasjerer 

seg direkte i bestandsforskningen. Erfaringene fra gytetoktet viser at samarbeidet mellom 

fiskerne og forskerne var godt. Årsmøtet mener at det er viktig å bygge tillit og endre 

holdninger i forhold til den store uenigheten som ofte oppstår mellom fiskere og forskere i 

spørsmål om bestandsberegninger. Årsmøtet mener også at framtidige 

samarbeidsområder bør være å gjenoppta merking av NVG-sild, få og nær absolutte 

bestandsmål av sild, samt å intensivere arbeid mot en økosystembasert forvalting av 

ressursene i havet. 

Årsmøtet håper at HI og politikerne kjenner sin besøkstid, øker sildekvotene dersom det er 

grunnlag for det, samt prioriterer bedre bestandsforsking på kommersielle arter. 

Myndighetene må bidra for å få et slikt gytetokt inn i den årlige forskningen. Bestanden må 

forvaltes på en god og sikker måte på bakgrunn av korrekt kunnskap. Politikerne må være 

mer synlig og vise større interesse for bestandsforvaltning spesielt og fiskeriforvaltning 

generelt.  

Årsmøtet mener også at det er viktig å fortsette det gode, og gjensidig nyttige, samarbeidet 

mellom fiskere og forskere. Fiskernes målsetting er å få gjennomført tokt og 

bestandsvurderinger som ligger nærmest mulig det reelle, ikke å måle mest mulig sild.  

 
Sak 7. Framveksten av havfiskeflåten 

Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak: 

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar innledningen til Knut Maaseide til orientering.  

Årsmøtet setter pris på den viktige og gode orienteringen til Maaseide. Ikke minst er det 

nyttig at kunnskapsrike personer som Maaseide videreformidler sin kunnskap om historien 

til fiskerinæringen.  
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Sak 8. Innkomne saker 

Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  

Innføring av deltageradganger er et nødvendig første steg for å få et forutberegnelig og 

forsvarlig loddefiske for fartøy i kystgruppen. Deltageradganger bør gis på bakgrunn av 

tidligere faktisk deltagelse i fisket. Deltagelse i fiskeriet i tidligere år bør gi deltakeradgang. 

Ved å utelukke fartøy som ikke deltar, men som er påmeldt, får en oversikt over faktisk 

deltagende fartøy og kan foreta fordeling av kvotene deretter.  

Saken er tatt opp på bred front, og i flere fora, av mange organisasjoner. Årsmøte kan ikke 

se å ha fått presentert viktige argumenter mot lukking av loddefiskeriet. 

Årsmøtet mener at myndighetene snarest må innføres deltageradganger for loddefiskeriet, 

som for andre fiskeri i kystgruppen.  Årets og fjorårets organisering av fiske etter lodde 

viser i tydelig at en lukking straks er påkrevd.   

SAK 9. Årsmøtesaker 

Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak: 

Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og 

fullmaktsnemdas beretning til etterretning. 

 
 
 


