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Administrerende direktør i eksportbedriften Norfra
AS, Steinar Eliassen, reagerer på kronikken ført i
pennen av Sjømatindustriutvalgets sekretariat.

Sjømatindustriutvalgets arbeid
Innlegg

Steinar Eliassen
er adm. direktør i eksportbedriften Norfra
AS

]SJØMATMELDING

F

orskerne i sekretariatet
i Sjømatindustriutvalget
gjør noen betraktninger
om arbeidet sitt i FiskeribladetFiskaren den 13.11. ds. Om
det var en eksamensoppgave
som forskerne leverte, og jeg
skulle vært sensor, ville den
stå til stryk. Min bakgrunn er
at jeg har vært fiskeprodusent
og i 25 år og fiskeeksportør
i 35 år. Før det var jeg første
økonom som ble ansatt ved
den avdelinga hvor forskerne i
sekretariatet jobber.

Kvalitet
1. Det synes å ha gått herrene
totalt forbi at det eneste virkelige konkurransefortrinnet
vi har som fiskeprodusenter
i Nord-Norge, er tilgang på
fersk fisk av GOD KVALITET.
Fryst fisk, eller fersk fisk av
dårlig kvalitet (f.eks. gammel
trålfanget fisk), kan produseres billigere nesten hvor som
helst i verden.
2. Det er også besynderlig
at forskerne skriver at fryst
fisk passer bedre enn fersk
i klippfiskproduksjon. De
ser da bort fra at en gevinst i
produksjonen forsvinner fordi
ferdigproduktet blir av en
dårligere kvalitet og må selges
billigere enn klippfisk laget av
fersk fisk.
3. Direkte latterlig er det
når de påpeker at eksporten
av fersk fisk har steget kraftig
de senere år. Kan man vente
annet? Torskekvota er økt
med 150 prosent siden 2008

”

Det er
smått utrolig
at forskerne
ikke forstår at
konsekvensene
av strukturering
er færre
sysselsatte om
bord i båtene
og dermed
færre bosatte
i distriktene
og i tillegg er fiskeindustrien
kraftig nedbygd fordi en
stadig større andel av råstoffet
er sendt fryst ut av landet.
4. Det er smått utrolig at
forskerne ikke forstår at
konsekvensene av strukturering er færre sysselsatte
om bord i båtene og dermed
færre bosatte i distriktene.
Forklaringen er enkel og
allerede observert. Mange
fiskere vil være fornøyd med

å fiske torsk i sesongen og la
de andre fiskeslagene fare. En
potensiell verdiskaping blir
dermed ikke utnyttet.

Arbeidsplasser
5. Forholdet mellom pris på
arbeid og kapital og krav om
sikre arbeidsplasser mener
forskerne generelt vil gjøre
arbeidsplasser i fiskeindustrien usikre. De synes blinde
for den sosiale omveltningen
som foregår i Norge. Det som
skjer i det meste av verden for
øvrig, med arbeidsledighet
på ti til femti (minimum fem)
prosent er på full fart inn i annerledeslandet. Såkalte sikre
arbeidsplasser vil etter all
sannsynlighet være en større
og større sjeldenhet.
6. Det trenger på ingen
måte å være noen motsetning
mellom spredt bosetting og
økt lønnsomhet, slik forskerne
hevder. Tvert imot. Det er
bare å legge til rette for at
fisken kommer på land fersk
og med god kvalitet. Det må
nødvendigvis gjøres nær fiskefeltene. Potensialet for økt
verdiskaping er en dobbelt så
høy torskepris som det vi opererer med i dag. Det fordrer
at kvoter må tilbakeføres fra
trålerne og til den kystflåten
som er i stand til å levere, og
virkelig leverer, kvalitetsfisk.
Ut fra kvaliteten på det produktet som Dreyer, Hermansen og Isaksen serverer, er
jeg svært bekymret for deres
arbeidsplasser.
P.S. Norfra hadde i 2014 sitt
beste driftsår i sin 30-årige
historie. Mer enn 60 prosent
av fisken som fiskebrukene
våre kjøpte, ble produsert til
saltfisk. D.S.

FISKEINDUSTRI: Fiskeindustrien er kraftig nedbygd fordi en
stadig større andel av råstoffet er sendt fryst ut av landet,
påpeker skribenten. Her skjæres det filet i Kina. ILL.FOTO
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] FISKEINDUSTRI
om sekretærer for
Sjømatindustriutvalget
har vi med stor interesse
fulgt debatten og lest mange
av høringsuttalelsene. Flere
forhold tyder på at det kan
være behov for noen oppklarende kommentarer til
utvalgets arbeid. Kommentarene står for vår regning, og
kan naturligvis ikke tas til
inntekt for utvalgets syn. Vårt
utgangspunkt er at sløsing
med ressurser –det være seg
fisk eller andre innsatsfaktorer – bør unngås. Samtidig
må sjømatnæringen kunne
tilby sikre og attraktive
arbeidsplasser for å overleve
på sikt.
Sjømatindustriutvalgets
rapport (NOU 2014:16) har
fått stor oppmerksomhet – i
alle fall i fiskerinæringa. Og
i disse dager skal regjeringens oppfølging av arbeidet i
form av en stortingsmelding
foreligge.
Det synes å være liten
uenighet rundt utvalgets
virkelighetsbeskrivelse og
de økonomiske analysene.
Diagnosen synes altså i ho-

Bent Dreyer,
forskningssjef
i Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustriutvalget.
Øystein
Hermansen,
forsker ved
Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustriutvalget.
John R. Isaksen,
forsker ved
Nofima og
medlem av
sekretariatet for
Sjømatindustriutvalget.

komme med forslag knyttet
til å bedre lønnsomheten i
landindustrien og, om mulig,
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Den
kanskje viktigste
usikkerheten
er knyttet til
de generelle
samfunnskreftene. I hvor
stor grad greier
fiskeripolitikken
å motvirke
sentraliseringstendensene vi ser
ellers i Norge?

Sjømatindustriutvalget
S

DEBATT 23

FISKERIBLADETFISKAREN FREDAG 13. NOVEMBER 2015

I kjølvannet av Sjømatindustriutvalget – og i
forkant av Stortingsmeldingen om sjømatindustrien:
Her følger sekretariatets betraktinger om meldingen.

hensiktsmessig for sjømatbedriften å eie fiskefartøy,
for derigjennom å få større
kontroll på råstofftilførselen.
Etter all sannsynlighet vil
dette snarere være unntaket,
heller enn regelen. Et forbud
mot dette vil imidlertid hindre enkeltbedrifter i å utnytte
slike markedsmuligheter.
Samtidig vil velfungerende
mellommarkeder være et
godt alternativ til vertikal
integrering for mange produkter. Hovedkonklusjonen
fra utvalget er at bedre samspill mellom de ulike ledd i
verdikjeden er nødvendig for
å unngå sløsing og øke den
globale konkurransekraften.

fiskerinæringen og kysten
har legitime interesser i slike
verdispørsmål. Denne avveiningen er det derfor politikernes oppgave å gjøre. I dette
arbeidet er det viktig at våre
folkevalgte har god kunnskap
om hvordan fiskeripolitikken
påvirker de distriktspolitiske
målene. I tillegg bør de være
oppmerksomme på alternativene – eksempelvis hva kan
samfunnet skape av velferd ut
fra en ressursrenteskattlegging. Et annet viktig element
er rekkefølgen av tiltakene
som introduseres. En tilrettelegging for kun ett ledd i
verdikjeden kan innskrenke
handlingsrommet for det
neste, og endre maktforholdene mellom leddene. En slik

Lønnsomheten til
landindustrien
I gjennomsnitt er ikke avkastningen i landindustrien
vesentlig forskjellig fra annen
norsk industri. Segmenter
innenfor sjømatindustri (som
klippfisk og tørrfisk) leverer
gode resultater over tid, mens
andre (som filèt og saltfisk)
ikke synes å generere tilstrekkelige overskudd. Både
bearbeidingsgrad, antall
bedrifter og antall sysselsatte
i norsk fiskeforedling er markant redusert over tid. Det er
et sterkt signal om at bedriftene i sektoren i mindre
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Kunnskapsløst om laks – tilsvar
Innlegg

] OPPDRETT

I

et innlegg (FBFI, 9. november 2015) skriver Erling Flaa
i Norges Miljøvernforbund
om villaks og opprettslaks. I
samme setning som han omtaler «mangel på kunnskap»,
påstår han at laksen er stengt
inne i «trange, overfylte
merder». Så feil kan man ta.
Norske laksemerder inneholder minst 97,5 prosent vann
og kun 2,5 prosent laks, slik

regelverket krever. Spesielt
trangt er det altså ikke.
Siden helsemyndighetene
verden over anbefaler folk å
spise mer sjømat av hensyn
til folkehelsen, er det også
oppsiktsvekkende at Flaa
ikke liker at oppdrettslaks
er blitt hverdagsmat. Han
ønsker seg åpenbart tilbake
til den tiden kun de rikeste
kunne sette laks på bordet.
Det er en holdning som er
vanskelig å forstå.
Takket være lakseoppdretterne er fisk blitt mer
tilgjengelig for forbrukerne,
til lavere priser. Det spises

i alt 14 millioner måltider
sunn norsk laks verden rundt
- hver eneste dag. Laks og
annen sjømat er sunt og godt
for folkehelsen, og derfor er
det også trist at Miljøvernforbundet fortsetter å påstå det
motsatte.
Flaa er videre kritisk til
vaksinering av laksen. Det er
også merkelig, siden det er et
vanlig praksis i husdyrhold at
vi tar ansvar for å sikre god
dyrehelse og dyrevelferd i all
matproduksjon. Det beste er
at våre husdyr alltid holder
seg friske, og da er vaksine et
viktig tiltak. Dersom sykdom

eller parasitter rammer, behandles dyr og fisk på beste
måte - også med legemidler
hvis det er nødvendig. Noe
annet ville vært uansvarlig
dyrehold.
Påstanden om at lakseanleggene står for stor forurensning langs kysten er også feil.
Det er godt dokumentert at
miljøtilstanden er god under
og ved anleggene. Alle som
ønsker kan sjekke dette selv
på Fiskeridirektoratets sider.
Omlag 95 prosent av alle
anlegg har miljøstatus «god»
eller «meget god».
Norge trenger flere bein å

stå på, mer verdiskaping, sysselsetting og gjerne produksjon av mat og varer verden
trenger. Havbruk er en slik
næring, og det er kontrollert
matproduksjon. Det er å håpe
at Erling Flaa som også er
aktiv Senterpartimann, kan
legge fordommene til side
og heller se at nye næringer
som er livskraftige vil bidra
til viktig aktivitet og vekst i
tiårene som kommer.
Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

