SAK 4. Regjeringens fiskeripolitikk
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til statssekretær Veronica Pedersen Åsheim til
orientering.
Fokusområder
Årsmøtet er svært fornøyd med regjeringens og statsrådens jobb med å fremme norsk sjømatnæring,
både innenlands og utenlands. Årsmøtet vil også berømme statsråden for å legge vekk forslaget om
rederikvoteordning, øke Norges andel av totalkvoten for norsk vårgytende sild fra 67 til 70 prosent,
samt regjeringens arbeid med å fornye, forenkle og forbedre fiskerinæringen. Årsmøtet mener og at
det er gjort en svært god jobb i internasjonale forhandlinger, og at dette er en av de viktigste
jobbene framover. Dette særlig med tanke på Brexit.
Eidesenutvalgets rapport
Årsmøtet mener næringen er best tjent med mange aktører, og en variert fiskeflåte. Det fører til
næringsutvikling og innovasjon som er en naturlig konsekvens av konkurransen som oppstår når man
er mange aktører.
Ved å omgjøre strukturkvoter til tidsubegrensede kvoter slik Eidesenutvalget foreslår, legger en til
rette for at aktører med strukturkvoter får et konkurransefortrinn. De som ikke har strukturkvoter
skvises ut. Inngåtte avtaler må holdes, og strukturkvoter må derfor ikke omgjøres.
Innføring av ressursrenteavgift vil bryte med forutsetningen i havressursloven om at fiskeressursene
skal komme kystbefolkningen til gode, og brukes til utvikling av fiskerinæringen og samfunnene langs
kysten. I tillegg vil en skattlegging av ressursrenten kunne innebære en sterkere og unødvendig
strukturering og sentralisering i fiskerinæringen.
I dag er situasjonen slik at ressursrenten faller tilbake til kystsamfunnene ved at man opprettholder
en spredt flåtestruktur. Årsmøtet mener at hvis det blir langt færre aktører enn det er i dag, er det
betimelig å diskutere en form for innkreving av ressursrente.
Videre samarbeid med Havforskningsinstituttet
Årsmøtet erkjenner at det er en fastlåst situasjon mellom fiskerinæringen og HI.
Etter nesten to år med diskusjon om resultatene fra sildetoktet seinvinteren 2016, la HI fram alle
data; «slik at de kan analyseres på nytt av eksterne eksperter på akustisk mengdemåling». Dette uten
at det ble fremlagt de verktøy som er nødvendig, og uten HIs bistand. Dersom HI holder fast på at
andre må gå gjennom dataene, til tross for at det er praktisk umulig, så erkjenner årsmøtet at
situasjonen er fastlåst, og saken må da på statsrådens bord.
Årsmøtet kan ikke godta at statsråden og andre beslutningstakere setter seg selv på sidelinjen fordi
de ikke har kunnskap nok. Årsmøtet ber statsråden ta inn over seg at næringen er misfornøyd med HI
og ICES sine forskningsmetoder på pelagiske arter. Årsmøtet ber statsråden iverksette tiltak for å
gjenopprette tillit og arbeidsro.
Styrets forslag vedtatt.

