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1 Innledning 

I FHFs programbeskrivelse heter det at; 

Hensikten med dette forskningsprogrammet er å utvikle økt kunnskap om hvorfor torskesektoren 

over tid har hatt svak lønnsomhet. Slik kunnskap skal være grunnlaget for å komme med forslag 

til tiltak som kan bidra til å øke lønnsomheten i torskesektoren. 

Intensjonen er samtidig å bidra til å utvikle faglig og teoretisk kunnskap som øker forståelsen av 

hvordan bedre samspill mellom offentlig forvaltning og næring kan øke verdiskaping med 

utgangspunkt i fornybare fellesressurser. 

Det er et mål med programmet å utvikle et sterkt samfunnsvitenskapelig miljø som har en unik 

kompetanse om hvordan nasjonale offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra ville 

bestander påvirker næringens internasjonale konkurransekraft, struktur og lønnsomhet.  

Med utgangspunkt i programbeskrivelsen er programmet organisert i følgende fem arbeidspakker, 

med tilhørende arbeidspakkeledere: 

 AP 1: Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger – professor Petter Holm 

 AP 2: Sektorens rammebetingelser og regelverk – forsker Øystein Hermansen 

 AP 3: Økonomiske rammebetingelser i Norge – forsker Bjørn Inge Bendiksen 

 AP 4: Markedsbasert høsting – forsker John R. Isaksen 

 AP 5: Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold – forsker Petter Olsen 

Denne sluttrapporten retter oppmerksomheten mot aktiviteten i AP 2: Sektorens rammebetingelser 

og regelverk. I henhold til programbeskrivelsen er målene med denne arbeidspakken følgende: 

 Å dokumentere og utvikle økt kunnskap om sektorspesifikke rammebetingelser og lovverk 

 Å sammenligne det sektorspesifikke regelverket i torskesektoren med internasjonale konkurrenter 

og øvrige deler av norsk sjømatsektor 

 Å dokumentere og utvikle kunnskap om sammenheng mellom sektorspesifikke 

rammebetingelser/lovverk og struktur- og lønnsomhetsutvikling i torskesektoren 

 Å drøfte konsekvenser av endringer av rammebetingelser/lovverk for fremtidig struktur- og 

lønnsomhetsutvikling i torskesektoren 

Arbeidspakken har vært ledet av forsker Øystein Hermansen. I tillegg har Marianne Svorken, John 

Isaksen og Audun Iversen vært sentrale i forskergruppen. Programleder Bent Dreyer fra Nofima har 

vært koordinator for aktiviteten opp mot de øvrige arbeidspakkene. Samtidig har en aktiv 

styringsgruppe og referansegruppe vært viktig for valg av innretning og diskusjonspartnere. 

Styringsgruppen har hatt en noe ulike sammensetning, men i siste fase har den bestått av følgende; 
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Styringsgruppe Varamedlemmer 

Johnny Caspersen – Casper AS (leder) 

Thomas Farstad – styret i FHF (nestleder) 

Kjell Ingebrigtsen – Norges Fiskarlag 

Tommy Torvanger – Nergård AS 

Sverre Johansen – Sjømat Norge 

Knut Sverdrup – NFD (observatør) 

Berit Anna Hanssen – FHF-ansvarlig  

Mikal Steffensen, Klotind AS 

Janita Arhaug – styret i FHF 

Karl Viktor Solhaug – Norges Fiskarlag 

Arne Karlsen – Nergård AS 

Kristin Alnes – Sjømat Norge 

NFD stiller med vara etter behov /egen vurdering 

 

Ettersom det i programbeskrivelsen var lagt opp til aktivitet i programmet i fem driftsår, og oppstart 

av programmet var våren 2011, var aktiviteten planlagt å foregå fra våren 2011 og til programmet ble 

avsluttet1. Samtidig er en del av leveransene fra arbeidspakken rettet mot internasjonale fagjournaler 

med lange prosesser for publisering. Det innebærer at det fortsatt vil komme leveranser fra 

arbeidspakken etter at den formelt avsluttes i september 2016. 

Det er gjennomført møter med styringsgruppen 2 ganger i året. I tillegg har resultater fra 

arbeidspakken blitt presentert for referansegruppen for andre arbeidspakker når dette har vært 

naturlig. Det er holdt mange fagpresentasjoner og skrevet fyldige referat fra disse møtene.  

Det er laget en egen nettside for programmet hvor både mål, organisering og resultater fortløpende 

legges ut (http://www.torskeprogrammet.no). I tillegg har denne nettsiden en link både til FHFs og 

Nofimas egne hjemmesider. Det er laget årlige og halvårlige statusrapporter for aktiviteten i 

torskeprogrammet – hvor også aktivitet og leveranser fra de enkelte arbeidspakker omtales. Denne 

sluttrapporten bygger naturlig nok på disse statusrapportene. 

                                                           
1 Programmet ble forlenget med et halvt år på grunn av forsinket oppstart 

http://www.torskeprogrammet.no/
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2 Administrative rapporter/statusrapporter/referater 

2015/16: 

Bendiksen, B.I., Dreyer, B., Hermansen, Ø., Holm, P., Isaksen, J.R., og Karlsen, K.M. (2016). Økt 

lønnsomhet i torskesektoren - Statusrapport 2015, Rapport Nofima, mars. 

Bendiksen, B.I., Dreyer, B., Hermansen, Ø., Holm, P., Isaksen, J.R., og Karlsen, K.M. (2015). Økt 

lønnsomhet i torskesektoren - Statusrapport 2014, Rapport Nofima, februar. 

Dreyer, B. (2016). Torskeprogrammet – status siden sist. Foredrag holdt på styringsgruppemøte i 

Torskeprogrammet, Tromsø, 21.06. 

Dreyer, B. (2016). Torskeprogrammet – status siden sist. Foredrag holdt på styringsgruppemøte i 

Torskeprogrammet, Tromsø, 08.02. 

Dreyer, B. (2016). Torskeprogrammet – fra diagnose til tiltak. Foredrag holdt på styringsgruppemøte i 

Torskeprogrammet, Tromsø, 08.02. 

Dreyer, B. (2016). Torskeprogrammet – rammevilkår i 2016. Foredrag holdt på styringsgruppemøte i 

Torskeprogrammet, Tromsø, 08.02. 

Dreyer, B. (2015). Torskeprogrammet – anbefalinger og forslag til tiltak. Foredrag holdt på 

styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Tromsø, 08.09. 

Dreyer, B. (2015). Torskeprogrammet – status siden sist. Foredrag holdt på referansegruppemøte, 

15.12. 

Dreyer, B. (2015). Torskeprogrammet – status siden sist. Foredrag holdt på styringsgruppemøte, 08.09. 

Dreyer, B. (2015). Torskeprogrammet – status siden sist. Foredrag holdt på referansegruppemøte, 

19.06.  

Dreyer, B. (2015). Statusrapport 2014. Foredrag holdt på styringsgruppemøte, 09.02. 

Isaksen, JR. (2016). Referat fra styringsgruppemøte i Torskeprogrammet i programmet "Økt 

lønnsomhet i torskesektoren, 21.juni, Nofima, Tromsø. 26.06. 

Isaksen, JR. (2016). Referat fra styringsgruppemøte i Torskeprogrammet i programmet "Økt 

lønnsomhet i torskesektoren, 08.februar, Nofima, Tromsø. 22.02. 

Isaksen, JR. (2016). Referat fra referansegruppemøte – arbeidspakke 4 i programmet "Økt lønnsomhet 

i torskesektoren, 15. desember. Nofima, Tromsø. 06.01. 

Isaksen, JR. (2015). Referat fra referansegruppemøte – arbeidspakke 4 i programmet "Økt lønnsomhet 

i torskesektoren, 18. juni. Nofima, Tromsø. 29.06. 

Isaksen, JR. (2015). Referat fra styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 10.02, Nofima, Tromsø. 03.03.  

Isaksen, JR. (2015). Referat fra styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 08.09, Nofima, Tromsø. 15.09. 

Trige, H.K. (2015) Torskeprogrammet - oversendelser FHF, Internt notat, Nofima, Tromsø, 23.07. 

2014: 

Bendiksen, B.I., B. Dreyer, Ø. Hermansen, P. Holm, J.R. Isaksen & P. Olsen (2014). Økt lønnsomhet i 

torskesektoren – Status for 1. halvår 2014, Rapport Nofima, september. 

Dreyer, B. (2014). Torskeprogrammet. Foredrag holdt for styret i Norges Råfisklag, 17.09. 

Dreyer, B. (2014). Statusrapport 1. halvår 2014. Foredrag holdt på styringsgruppemøte, 08.09. 

Dreyer, B. (2014). Statusrapport 2013. Foredrag holdt på styringsgruppemøte, 04.02.  

Isaksen, J.R. (2014). Referat fra styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, Nofima, Tromsø. 12.02. 

Isaksen, J.R. (2014). Referat fra styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 8. september, Nofima, 

Tromsø, 16.09. 

Isaksen, J.R. (2014). Referat fra referansegruppemøte i Torskeprogrammet 18. juni, Nofima, Tromsø. 

19.06. 
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Isaksen, J.R. (2014). Referat fra referansegruppemøte i Torskeprogrammet 16. desember, Nofima, 

Tromsø, 13.02.15. 

2013: 

Bendiksen, B.I., B. Dreyer, Ø. Hermansen, P. Holm, J.R. Isaksen & P. Olsen (2013). Økt lønnsomhet i 

torskesektoren – Status for 1. halvår 2013, Rapport Nofima, oktober. 

Bendiksen, B.I., B. Dreyer, Ø. Hermansen, P. Holm, J.R. Isaksen & P. Olsen (2013). Økt lønnsomhet i 

torskesektoren – Status for 2012, Rapport Nofima, februar. http://torskeprogrammet.no/wp-

content/uploads/2014/04/statusrapport-torskeprogrammet-driftsaaret-2012.pdf 

Dreyer, B. (2013). Statusrapport 1. halvår 2012. Foredrag holdt på styringsgruppemøte, 06.09. 

Dreyer, B. (2013). Statusrapport 1. halvår 2013. Foredrag holdt på styringsgruppemøte, 06.09. 

Dreyer, B. (2013). Statusrapport 2012. Foredrag holdt på styringsgruppemøte, 05.02. 

Isaksen, J.R. (2013). Referat fra styringsgruppemøte i programmet for økt lønnsomhet i torskesektoren, 

16. september 2013, Nofima, Tromsø. 24.09. 

Isaksen, J.R. (2013). Referat fra styringsgruppemøte i programmet for økt lønnsomhet i torskesektoren, 

4. og 5. februar 2013. Internt notat, Nofima, Tromsø. 14.02. 

Isaksen, J.R. (2013). Referat fra referansegruppemøte i Torskeprogrammet 18. juni, Nofima, Tromsø. 

29.06. 

Isaksen, J.R. (2013). Referat fra referansegruppemøte i Torskeprogrammet 16. desember, Nofima, 

Tromsø, 19.12. 

Pedersen, M. (2013). Statusrapport Torskeprogrammet, Foredrag for FHFs styre, Oslo, 11.12. 

2012: 

Bendiksen, B.I., B. Dreyer, Ø. Hermansen, P. Holm, J.R. Isaksen & P. Olsen (2012). Økt lønnsomhet i 

torskesektoren – Status for 1. halvår 2012, Rapport Nofima, september. 

Bendiksen, B.I., Dreyer, B., Hermansen, Ø., Holm, P., Isaksen, J.R. & P. Olsen (2012). Økt lønnsomhet i 

torskesektoren – Status for driftsåret 2011, Rapport Nofima, februar. 

http://torskeprogrammet.no/wp-content/uploads/2014/04/statusrapport-

torskeprogrammet-2011_1.pdf 

Dreyer, B. (2012) Nofimas fiskeriaktiviteter, Presentasjon for styret i NFRs forskningsprogram Havet og 

kysten, Framsenteret, Tromsø, 12.04. 

Dreyer, B. (2012). FHFs program – Økt lønnsomhet i torskesektoren, Presentasjon for LO, Tromsø, 

23.04. 

Dreyer, B. (2012). FHFs rammeprogram, Presentasjon på kontaktmøte FKD, 15.02. 

Dreyer, B. (2012). Presentasjon av FHF-programmet - Økt lønnsomhet i torskesektoren. Foredrag 

kontaktmøte Norges Råfisklag, 03.01. 

Dreyer, B. (2012). Presentasjon av FHF-programmet – Økt lønnsomhet i torskesektoren. Foredrag 

kontaktmøte Norges Råfisklag, 03.01. 

Dreyer, B. (2012). Statusrapport 2011. Foredrag holdt på styringsgruppemøte, 08.02. 

Isaksen, J.R. (2012). Referat fra styringsgruppemøte i Torskeprogrammet, 8. februar, Nofima, Tromsø. 

27.02. 

Isaksen, J.R. (2012). Referat fra styringsgruppemøte i Torskeprogrammet 6. september, Tromsø, 13.09. 

Isaksen, J.R. (2012). Referat fra referansegruppemøte i Torskeprogrammet 5. juni, Nofima, Tromsø. 

15.06. 

Isaksen, J.R. (2012). Referat fra referansegruppemøte i Torskeprogrammet 17. desember, Tromsø, 

21.12. 

Solheim, W. (2012). Gjennomgang av programmets nettside, Presentasjon for styringsgruppen, 06.09. 
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2011: 

Boge, L. (2011). Kunnskap skal gi lønnsomhet, Nyhetssak på nettside, Nofima, 27.01 

Dreyer, B. (2011). Presentasjon av rammeprogrammet – økt lønnsomhet i torskesektoren, 

Arbeidsmøte med Jesper Råkjær fra Universitetet i Ålborg, Tromsø, 24.08. 

Dreyer, B. (2011). Presentasjon av rammeprogrammet – økt lønnsomhet i torskesektoren, 

Presentasjon for det faglige rådet til Nofima Marked, Tromsø, 29.04. 

Dreyer, B. (2011). Presentasjon av rammeprogrammet – økt lønnsomhet i torskesektoren, 

Oppstartsmøte Styringsgruppen, Tromsø, 25.03, Oslo.  

Dreyer, B. (2011). Presentasjon av rammeprogrammet – økt lønnsomhet i torskesektoren, 

Arbeidsmøte med Sveinn Margeirsson, Matis, Tromsø, 22.02. 

Dreyer, B. (2011). Presentasjon av rammeprogrammet – økt lønnsomhet i torskesektoren, 

Presentasjon for Aker, Oslo, 07.02. 

Isaksen, J.R. (2011). Referat fra styringsgruppegruppemøte i Torskeprogrammet 21.september, 

Nofima, Tromsø, 26.09. 

Isaksen, J.R. (2011). Referat fra styringsgruppegruppemøte i Torskeprogrammet 25. mars, Nofima, 

Tromsø, 07.04. 

Isaksen, J.R. (2011). Referat fra referansegruppemøte i Torskeprogrammet 29. juni, Nofima, Tromsø, 

06.07. 

Isaksen, J.R. (2011). Referat fra referansegruppemøte Torskeprogrammet 21. november, Nofima, 

Tromsø, 24.11. 

 

Etablering av nettside:  

http://www.nofima.no/marked/prosjekt/okt-lonnsomhet-i-torskesektoren 

 

http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=index&lang=no&id=752 

 

http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1198&gid=

1 

 

 

 

 

http://www.nofima.no/marked/prosjekt/okt-lonnsomhet-i-torskesektoren
http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=index&lang=no&id=752
http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1198&gid=1
http://www.fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1198&gid=1
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3 Resultater 

Hensikten med dette kapittelet er å gi en oversikt over sentrale funn i arbeidspakke 2. Pakken har 

koblingspunkter mot en rekke forskningsprosjekter som har foregått utenfor programmet. Blant annet 

har oppdragsgiver og styringsgruppen vært opptatt av at resultatene skulle være viktig i politiske 

prosesser, og bidra til randsoneprosjekter finansiert av andre kilder. Dette er trukket fram i egne 

avsnitt, i de tilfeller der det har særlig relevans for denne arbeidspakken.  

Dette avsnittet oppsummerer resultatene fra arbeidspakke 2. Gjennomgangen er basert på 

statusrapportene fra de ulike driftsårene i programmet.  

3.1 Resultater 2011 

I arbeidspakken ble mye av oppmerksomheten i 2011 rettet mot ordningen med leveringsplikten til 

torsketrålerne og ordningen med kvotebonus for levendefangst fungerer.  

Som del av arbeidet med å forstå hvordan landingsmønsteret i norske fiskerier blir til, og effekten av 

spesielle regelverk, ble aspekter ved torsketrålernes leveringsplikt analysert. Som gruppe har trålerne 

vesentlig mindre sesongvariasjon i landingene enn kystflåten. I motsetning til vår utgangshypotese, 

fisket faktisk vertikalt integrerte trålere minst i lavsesongen, med 50 mot 45 prosent av torske-

landingene. En betydelig del av fangstene leveres fryst, og kan lagres og benyttes i produksjonen 

utenom sesongen. Dette bidrar til å forklare at de vertikalt integrerte trålerne ikke i større grad 

utnyttes til landinger utenom sesong. Resultatene viser at ordningen med leveringsplikt ikke er 

tilstrekkelig til å gi kontroll med den geografiske fordelingen og at aktørene ikke finner det rasjonelt å 

utnytte trålerne fullt ut med fersk råstofftilførsel i lavsesongen, slik intensjonen med tråltillatelsene 

opprinnelig var. 

Myndighetene har ønsket å stimulere til økt fangst av levende torsk gjennom en kvotebonusordning. 

Ordningen er analysert gjennom hele prosjektet. Med innføring av bonus ble en sterkt synkende trend 

snudd, og landingene økte kraftig. Antall fartøy som drev med levendefangst økte året etter 

virkemiddelet ble innført, men har stabiliserte seg i 2011. Bonusordningen har dermed virket positivt 

med hensyn på økt fangst, men i 2011 stimulerte den bare i begrenset grad flere fartøy til å prøve 

dette fisket. De gjenværende ser imidlertid på bonusen som viktig for deres aktivitet. Konklusjonene i 

2011 ble preget av at de økonomiske forholdene for kjøperne av levendetorsk var svak. 

3.2 Resultater 2012 

I 2012 rettet arbeidspakken oppmerksomheten mot blant annet landingsmønsteret i torskefiskeriene, 

både ut fra optimal fartøydrift og hvordan struktur-kvotene påvirker dette.  

Som en del av arbeidet med å forstå hvordan landingsmønsteret i norske fiskerier blir til, og effekten 

av spesielle regelverk, ble analysene av torsketrålerne videreført og de økonomiske implikasjonene av 

ulike valg av sesongsammensetning ble analysert. Det ble utviklet en økonomisk modell av tråldrift 

med ulike komponenter. Tråleren er tenkt å kunne velge mellom fem typer fiskeri – torsk, hyse, sei, 

reke og et kombinasjonsfiskeri der de tre førstnevnte tas. Fangsteffektiviteten varierer med tid. Det 

ble definert en modell over kostnader og inntekter som overbygning til fangstmodellen. Modellen 

søker etter den kombinasjon av fiskeri som gir det høyeste økonomiske resultatet, begrenset av kvoter. 
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Selv om parametere og modell kan forbedres viser modellen interessante resultater som avviker noe 

fra dagens fangstmønster, i første rekke knyttet til rekefiske. Et annet interessant resultat, som kan 

bidra til å forklare avviket, er at det er relativt liten forskjell i økonomisk resultat mellom ulike 

kombinasjoner av sesonger.  

I et arbeidsnotat ble det analysert i hvor stor grad endringene i landingsmønsteret er påvirket av 

innføring og bruk av strukturkvoter. Landingsmønster er definert som fordeling i tid, rom og på arter. 

I gruppen med bare konvensjonell fisketillatelse viser resultatene at fartøy med strukturkvoter har et 

mindre intensivt fiske etter torsk enn fartøy med bare grunnkvote. Strukturerte fartøy starter 

torskefisket tidligere og har en mindre topp i fisket. I tillegg fisker de noe mer i perioden juni til 

desember.  

Kvoteporteføljen er også av betydning for hvor sesongbetont fisket er. Å ha NVG-tillatelse i tillegg til 

torsk endrer ikke sesongmønsteret for ustrukturerte fartøy. Fartøy med makrelltillatelse i tillegg til 

torsk og NVG-sild har imidlertid et mer intensivt fiske. For strukturerte fartøy gir tillegg av NVG-sild 

mer intensivt fiske, som ytterligere forsterkes for fartøy med makrelltillatelse i tillegg.  

Når det gjelder det geografiske landingsmønsteret, har struktureringen bare gitt små endringer både 

på fylkes- og kommunalt nivå. I enkelte kommuner gir en økning i antall kvotefaktorer økte landinger, 

mens andre kommuner opplever det motsatte. Det finnes også kommuner som får økte landinger til 

tross for reduserte kvoter.  

Analysen av utskiftingstakten i trålerflåten ble utvidet i 2012. Denne ser ut til å gå i bølger. På midten 

av 1980-tallet ble en stor del av trålerne erstattet av nybygg. Nye faser med utskiftning fikk vi rundt 

årtusenskiftet og nå fra 2012. Mellom disse fasene har det vært svært liten nybyggingsaktivitet. Våre 

funn viser at nybyggingen skjer når kvotene er høye og rederiene har bygget opp tilgjengelig kapital 

for å bære en slik investering. Resultatene viser at rederiene prioriterer kjøp og sammenslåing av 

kvoter og anvender tilgjengelig kapital til dette. Når denne prosessen når kvotetaket, starter 

nybyggingsprosjekter.  

Nofima gjorde på høsten 2012 en analyse av lønnsomheten blant fiskefartøy under 11 meter for 

Fiskeri- og kystdepartementet. Arbeidet ble gjort både med basis i data fra Fiskeridirektoratets 

lønnsomhetsundersøkelse og intervju med redere.  

Flere forskningsmiljø arbeider med problemstillinger rundt friere redskapsvalg for fiskefartøy. Nofima 

har i 2012 gjennomført analyser av hvordan en oppmyking av regelverket vil slå ut i praksis når det 

gjelder økonomi for fiskefartøyene, og i hvilken grad vi kan forvente endringer i fiskefartøyenes 

redskapsbruk og miljøbelastning. Arbeidet bygget på data fra lønnsomhetsundersøkelsen og intervju 

med utvalgte fiskefartøy og Fiskeridirektoratet. Resultatene viste at det var relativt små forskjeller i 

økonomisk utbytte mellom de ulike redskapstypene på både kort og lang sikt, og at det derfor er liten 

grunn for å anta at det vil gi utslag i store endringer. 

3.3 Resultater 2013 

Vinteren 2013 blusset debatten om juks kraftig opp. Det ble derfor utviklet et spørreskjema for å 

kartlegge dette. Spørreskjemaet ble sendt ut til om lag 600 fiskere registrert med fangster levert i 

Råfisklagets distrikt. I tillegg til bakgrunnsinformasjon om fylkestilhørighet, fartøyets hjemmelslengde 
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og hovedredskap, ble informantene bedt om å svare på et sett med spørsmål om kvantifisering av eget 

og andre fiskeres juks ut fra deres beste kunnskap. Resultatene ble analysert og publisert i 2014.  

I 2013 ble det gjennomført bioøkonomisk modellutvikling. Oppmerksomheten var rettet mot å forstå 

de økonomiske drivkreftene bak et sesongbasert fiskeri. Dette er tatt videre i to obligatoriske kurs på 

PhD-nivå. Et av kursene var marin ressursøkonomi hvor det er skrevet en vitenskapelig artikkel om 

effekten for fangststrategier ved sesongvarierende tilgjengelighet (catchability). I de aller fleste 

bioøkonomiske modeller av fiskeri betraktes tilgjengeligheten som konstant, noe som er av relativt 

liten betydning for studiene som benytter år som oppløsning. Dersom det kan gjøres beregninger av 

optimalt høstingsmønster innenfor året kan sesongvariasjonene i tilgjengelighet, slik vi kjenner dem 

fra de fleste norske fiskeri, spille en stor rolle.  

Det ble i tillegg holdt tre foredrag om hvordan offentlige virkemiddel påvirker lønnsomheten i 

torskesektoren. Her ble det særlig rettet oppmerksomhet mot funn i programmet om hvilken effekt 

ulike sentrale virkemiddel har hatt for lønnsomhet og verdiskaping i sektoren. 

Arbeidet i denne pakken fikk stor oppmerksomhet i den offentlige utredningen om rammevilkår i 

fiskeindustrien. 

3.4 Resultater 2014  

Vinteren 2013 blusset debatten om juks kraftig opp. Ryktene var sterke, men ryktene var dårlig 

dokumenterte. Det ble derfor utviklet et spørreskjema for å kartlegge dette, og forsøke å utvikle gode 

forklaringsmodeller for å forstå hvilke drivere som ligger bak tilbøyeligheten til juks. Spørreskjemaet 

ble sendt ut til om lag 600 fiskere registrert med fangster levert i Råfisklagets distrikt i 2013. I tillegg til 

bakgrunnsinformasjon om fylkestilhørighet, fartøyets hjemmelslengde og hovedredskap ble 

informantene bedt om å svare på et sett med spørsmål om kvantifisering av eget og andre fiskeres juks 

ut fra deres beste kunnskap. I tillegg ble tilsvarende spørreskjema tilpasset og sendt ut til mannskap 

og bedriftene på land. Høsten 2013 og våren 2014 ble mye av oppmerksomheten i arbeidspakken 

rettet mot resultatene fra disse undersøkelsene. Resultatene fikk mye oppmerksomhet både i presse, 

forvaltning og næring. Undersøkelsen representerer det første forsøk på å dokumentere juks og 

drivere for juks. Både metodikk og at det i det hele tatt ble gjennomført en slik studie har fått mye 

kritikk. Selv om undersøkelsen retter oppmerksomheten mot et ømtålig tema, blir validiteten av 

funnene styrket gjennom at det nivået på juks som antydes er om lag det samme i de 3 gruppene som 

er spurt.  

Det ble skrevet en kronikk og laget en rapport som oppsummerer undersøkelsen og funnene. Samtidig 

er deler av funnene presentert i et Brennpunktprogram. Vi vektla å presentere funnene for forvaltning 

og næring. I tillegg har vi vært i dialog med NFD, Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag, Skatteetaten, HI 

(ICES) om undersøkelsen og resultatene. 

Undersøkelsene og responsen på dem bidro til at ryktene om juks ble mindre intense vinteren 2014 

enn 2013. En viktig forklaring kan være forvaltningens oppmerksomhet på problemet. Samtidig ble det 

i dette arbeidet utviklet forklaringsmodeller rundt juks. En forklaring er at næringsaktørene ble stresset 

av store endringer i kvoter og priser, og at det førte til forhandlinger på kaikanten der fisk med dårlig 

kvalitet ble brukt som prisforhandlinger mot at den ikke ble seddelført. Funnene har bidratt til å sette 

juks og bekjempelse av juks på dagsorden blant politikere, forvaltning og næring. Flere forhold i 
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forklaringsmodellen indikerte at insentivene for juks med kvantum ville bli et mindre problem i 2015 

enn i 2013. 

I 2014 ble analysene av utviklingen i den minste flåten videreført, samtidig som suksesskriterier i 

fiskeindustrien ble analysert nærmere. I disse analysene ble det både sett nærmere på den interne 

fordelingen av prestasjon blant fartøy og bedrifter i Norge, samtidig som vi sammenlignet norske 

bedrifters prestasjon med bedrifter på Island.  

I det offentlige rom er det først og fremst resultatene fra undersøkelsene av juks som har tatt mest tid 

og fått mest oppmerksomhet i første halvdel av 2014. Internt i programmet ble det imidlertid levert 

mye inn mot NOU-utvalget. Her var forskerne i Torskeprogrammet involvert på flere måter. Dels 

gjennom arbeidet med egne utredninger for utvalget og gjennom sekretariatsfunksjonen. For å ivareta 

integriteten i sekretariatsfunksjonen, er det vektlagt å dempe den utadrettede aktiviteten til forskerne 

i sekretariatet i avslutningsfasen av arbeidet med NOU-en. Ettersom mandatet til utvalget var 

sektorens rammevilkår, var det særlig spennende at utvalget valgte å vektlegge tungt den kunnskapen 

som var utviklet i Arbeidspakke 2.  

Analyser av effekten av kvotebonusordninger ble videreført og oppdatert også i 2014. Her var særlig 

oppmerksomheten rettet mot å følge hvordan bonusordningen for levendefangst slo ut. I 2014 økte 

volumet som fanges levende kraftig i forhold til tidligere år. Til tross for en svært gunstig bonusordning, 

ble ikke volumet som var avsatt til ordningen nådd. 

Ved styringsgruppemøtet vinteren 2014 ble det besluttet å starte analyse av minsteprissystemets 

betydning for sesongmønsteret. Det ble derfor gjennomført datainnsamling og bearbeiding av disse. 

Det ble gjort en innledende analyse som viste i hvilken grad systemet representerer et problem. 

Arbeidet med økonometrisk modellering av priser uten minsteprissystem og fiskernes endring i fiske 

ble også igangsatt.  

En større studie av råstoffkvaliteten på norske landinger av torsk viste at en relativt stor andel hadde 

betydelige kvalitetsfeil. Med delfinansiering fra torskeprogrammet ble det gjennomført en statisk 

studie av verditapet som følge av disse kvalitetsfeilene for sektorene filet, saltfisk, klippfisk og ferskfisk. 

Resultatene viste at tapet er svært høyt for filetproduksjon, mens i salt- og klippfisk er potensialet noe 

lavere. Studien tok ikke hensyn til eventuelt økte kostnader. Viktige elementer i studien var 

intervjubaserte og dermed usikre. I tillegg ble det grunnet manglende informasjon ikke tatt hensyn til 

de dynamiske effektene som kan oppstå, eksempelvis redusert pris som følge av økt tilbud av 

høykvalitetsprodukter. Som et potensielt viktig element i økt lønnsomhet i torskesektoren ble styrking 

av kunnskapen om markedssiden (forbruker og B2B-kjøper) av denne problematikken videreført i 

torskeprogrammet i 2015/16. 

Kunnskapen om en rekke av områdene som er behandlet gjennom torskeprogrammet har vært viktig 

underlag og ble kommunisert til medlemmene i Tveterås-utvalget. For Arbeidspakke 2 gjelder dette 

spesielt urapporterte landinger av fisk, sesongfiske, effekter av ulike virkemidler for å påvirke 

fangstmønsteret og strukturkvoter. 
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3.5 Resultater 2015/16 

Høsten 2014 ble NOU-en fra Sjømatindustriutvalget overlevert, og den tilhørende Stortingsmelding ble 

offentliggjort samme høst. Forskerne i Torskeprogrammet hadde sentrale roller som leverandør av 

viktige utredningsoppgaver bestilt av utvalget. Stortingsmeldingen ble drøftet i Stortinget i 

vårsesjonen. I kjølvannet av NOU-en er flere prosesser startet. Flertallet i Sjømatindustriutvalget 

konkluderte blant annet med: 

”Dagens strukturkvoteordning begrenser flåteleddets innovasjonsevne, samt muligheten for 

effektiv kapasitetsutnyttelse og høyere lønnsomhet, herunder realisering av grunnrenten. Dette 

elementet representerer etter all sannsynlighet den største potensielle positive økonomiske 

effekten for verdikjeden som helhet. Dermed begrenses også mulighetene for innovasjoner i 

vertikal koordinering med sjømatindustrien, og slik også lønnsomhet og verdiskaping i 

foredlingsleddet.” 

Det førte blant annet til at det ble oppnevnt et nytt offentlig utvalg som har fått i oppdrag å vurdere 

kvotesystemet og ressursrentebeskatningen (Eidesen-utvalget).  

Utvalget skal se på hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden. Viktige elementer er: 

 En analyse av alternative systemer som legger til rette for lønnsomhet, realisering av ressursrenten 

og at flåten er tilpasset ressursgrunnlaget. Det skal tas hensyn til fleksibilitet og mulighet for 

individuell tilpasning i kvotesystemet 

  Synliggjøring av størrelsen på den potensielle ressursrenten 

  Evaluering av strukturkvoteordningen som virkemiddel 

  Vurdering av hvordan spørsmålet om forhåndsfastsatt tidsavgrensning av strukturkvoter skal 

behandles 

  Vurdering av hvordan ressursrenten skal benyttes i framtiden, herunder alternativer for 

ressursrentebeskatning 

  Vurdering av tidspunkt for innføring av et eventuelt nytt system. 

I Stortingsmeldingen ble følgende tiltak foreslått: 

 Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt 

  Regionalisere leveringsplikten 

  Fjerne bearbeidingsplikten 

  Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten. 

  Mer balansert markedsplass for villfisk 

  Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen 

  Økt satsing på forskning og innovasjon 

  Videre forbedring av markedsadgang 

Både torsketrålernes pliktsystem, førstehåndsmarkedet og samfunnskontrakten har hatt stor 

oppmerksomhet i Torskeprogrammet. I så måte blir det spennende å følge drøftingen i Stortinget og 

konklusjonene fra Eidesen-utvalget. Det blir også spennende å følge med hvordan kunnskapen utviklet 

i Torskeprogrammet blir trukket inn i Stortingsdebatten og arbeidet til det nye utvalget. 
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Sjømatindustriutvalgets arbeid har over tid hatt stor oppmerksomhet i den offentlige fiskeripolitiske 

debatten. I rapporteringsperioden har derfor utvalgsarbeidet og tiltakene som foreslås i 

Stortingsmeldingen fått stor oppmerksomhet. Forskerne i torskeprogrammet ble invitert til å delta i 

debatten – både i media og på konferanser. Særlig ble forskerne bedt om å presentere NOU-en. Dette 

ble imidlertid avslått på grunn av sekretariatsrollen – og det ble fra forskergruppen lagt vekt på at 

utvalgets medlemmer er de som skal og bør presentere innholdet og tiltakene som foreslås i NOU-en. 

Det ble også understreket at Stortingsmeldingen var regjeringens ansvar. I debatten ble imidlertid 

forskerne i Torskeprogrammet stilt til ansvar både for NOU og Stortingsmelding. 

Som det fremgår av leveransene, og kronikkene som ble skrevet i perioden, ble imidlertid funnene fra 

torskeprogrammet presentert i ulike sammenhenger i forbindelse med ordskiftet. Dette har bidratt til 

å rette oppmerksomheten mot utfordringene i torskesektoren, politiske dilemmaer og aktuelle tiltak 

for å møte sentrale utfordringer i sektoren.  

Departementet sendte utvalgets NOU ut på høring, og vi har i torskeprogrammet gjennomgått de ulike 

høringsuttalelsene. En påfallende konklusjon er at posisjonene i de ulike delene av torskesektoren er 

mer eller mindre de samme som da det ble laget tilsvarende NOU-er (f.eks. NOU 1990:24 -Moxness-

utvalget). Dette til tross for strukturelle endringer, teknologiske endringer og endringer i markeds- og 

etterspørselsforhold. En annen konklusjon er hvor sammenfallende mandatet var i 1990 og i 2015 og 

dermed utfordringen i sjømatindustrien.  

I 2015/16 ble det levert en rekke bidrag som har sammenlignet torskesektorens rammevilkår i Norge 

og Island. Hovedkonklusjonen er at regelverket i Norge i langt større grad enn på Island detaljstyrer 

næringen både når det gjelder frihet til økonomisk organisering og markedet for omsetning av 

fangstrettigheter. Samtidig indikerer salgs- og produksjonsstatistikk at det er en nær sammenheng 

mellom forvaltningssystem og prestasjon i de to landene. Islendingene presterer bedre målt i form av 

salgspris som oppnås, lokal bearbeidingsgrad og lønnsomhet i fiskeindustrien. Ettersom islandsk 

fiskeindustri har en helt annen økonomisk organisering – både horisontalt og vertikalt – er imidlertid 

sammenligninger av lønnsomhet i prosessleddet vanskelig. Utfordringene knyttet til uheldige sosiale 

aspekter som økt konsentrasjon av rettigheter og færre aktører sysselsatt på sjø og land er til stede i 

begge forvaltningsregimene. En påfallende forskjell mellom de to torskesektorene er at problemer 

knyttet til kvalitet, råvarepris og kvoteavregning får langt mindre oppmerksomhet på Island enn i 

Norge. 

En sammenligning mellom lønnsomheten i filetindustrien på Island og Norge er vanskelig. Analysen 

viser at islandske bedrifter har en annen produktportefølje, med større grad av bearbeiding enn de 

norske bedriftene. De oppnår bedre lønnsomhet og høyere pris på sine produkter enn sine norske 

konkurrenter. Dette har blant annet sammenheng med at den økonomiske organiseringen er ulik. 

Foredlingsleddet på Island er for eksempel langt sterkere integrert mot fangstleddet enn i Norge. 

Samtidig er bedriftene på Island i større grad integrert mot pelagisk sektor enn vi finner i den norske 

hvitfisksektoren. Om forskjellen i lønnsomhet og produktportefølje er knyttet til ulik økonomisk 

organisering, og et forvaltningssystem som gir større frihet til å velge organisasjonsform, er imidlertid 

ikke selvsagt. For eksempel er det slik at biologien til de hvitfiskbestandene islendingene forvalter, i 

større grad er egnet til jevn fangst nær kysten, enn i Norge. 
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4 Leveranser Arbeidspakke 2 

Hensikten med dette kapittelet er å gi en oversikt over ulike leveranser fra Arbeidspakke 2.  
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Hermansen, Ø. (2011). Friere redskapsvalg. Introduksjon til diskusjonsmøte. Presentasjon for Nergård 

AS, 23.03. 

Hermansen, Ø. (2011). Aktivitet og kvotebonus for levendefangst. Presentasjon på workshop, 

Nyksund, 14.06. 

Hermansen, Ø. (2011). Kvotebonus for levendefangst. Presentasjon for referansegruppe "Økt 
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konferanse, Hammerfest, 14.11. 
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Dreyer, B. (2012). Verdens fremste sjømatnasjon – Innspill Minisamråd, Minisamråd, 
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Henriksen, E. (2012). Gir bedre råstoffkvalitet økt verdiskaping. Presentasjon for referansegruppa. 

Nofima, Tromsø. 05.06. 

Hermansen, Ø. (2012). Bioeconomics of capture-based aquaculture of cod (Gadus morhua), 

Aquaculture Economics & Management Aquaculture Economics & Management; Volume 17. 

p. 31–50. 

Hermansen, Ø. (2012). Strukturering og landingsmønster, Foredrag på styringsgruppemøte, Tromsø, 

08.02. 

Hermansen, Ø. (2012). Stor-større-størst. En-flere-søkklastet. Spesialister og kombinasjons-fartøy. 

Presentasjon for referansegruppa. Nofima, Tromsø, 05.06. 

Hermansen, Ø., B. Dreyer & J. Isaksen (2012). Challenging spatial and seasonal distribution of fish 

landings - experience from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway. 
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Hermansen, Ø. and Eide, A., (2012). Fishermen short-term seasonal effort decisions, Presentation at 
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