
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
SAK 3. Regjeringen sin fiskeripolitikk 
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak: 
 
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til fiskeriminister Per Sandberg til 
orientering. 
 
Årsmøtet er fornøyd med regjeringens arbeid i fellessaker som gagner hele 
fiskerinæringen, som forskning og markedsarbeid. Årsmøtet er glad for at regjeringen økte 
bevilgningene til Havforskningsinstituttet. Det er viktig at bevilgningene i hovedsak  går til 
bestandsforskning, og på de kommersielt viktigste artene. Årsmøtet er fornøyd med 
regjeringens jobb med å bedre markedsadgangen i EU. Årsmøtet synes også regjeringen 
gjør en god jobb i forbindelse med brexit, og etablering av avtaler for fremtidig samarbeid.  
 
Årsmøtet er positive til at fiskeriministeren økte Norges andel av totalkvoten for norsk 
vårgytende sild fra 61 til 67 prosent. Årsmøtet mener beslutningen sender viktige signaler 
til nasjonene Norge forhandler med.  Dette er og en beslutning som kommer hele 
næringen til gode. Årsmøtet mener økningen var svært viktig for å hevde Norge sine 
historiske rettigheter.  
 
Årsmøtet er negativ til at beslutningen om å sende midlertidig rederikvoteordning på 
høring. Ordningen gir flerbåtsrederiene konkurransefortrinn i forhold til enbåtsrederiene. 
Rederikvoteordning er struktur. Dette selv om rederikvoteordning er en midlertidig 
strukturordning. Årsmøtet mener konsekvensene av en slik ordning er redusert behov for 
mannskap/ økt arbeidsledighet. Årsmøtet ser ikke nødvendigheten av en midlertidig 
ordning som medfører så store konsekvenser, og skaper uro i næringen. Årsmøtet er svært 
skeptisk til at lovverk blir tilpasset store rederier og deres behov. 
 
Eidesenutvalget mener at dersom kvotesystemet effektiviseres i tråd med flertallets for-
slag, bør det innføres en form for innkreving av ressursrente. Årsmøtet er ikke enig i store 
deler av utvalgets forslag til hvordan kvotesystemet skal effektiviseres. Årsmøtet støtter 
ikke innkreving av ressursrente.  
 
Årsmøtet mener ressursrenten fortsatt bør tilfalle kystsamfunnene, slik som i 
dag.  Ressursrenten bidrar til å sikre sysselsetting og verdiskapning langs kysten i form av et 
stort antall fartøy.  Årsmøtet mener at hvis blir langt færre aktører enn det er i dag, er det 
betimelig å diskutere en form for innkreving av ressursrente. Per i dag er ikke situasjonen 
slik. 
 
Årsmøtet registrerer at de siste årene har det dukket opp nye rapporteringskrav ved fiske i 
EU og NEAFC farvatn. Krav som kommer i tillegg til rapporteringskrav gjennom elektronisk 
fangstdagbok/ERS. Dette er ikke i tråd med intensjonen med ERS, som var at all 
rapportering skal skje i ERS.  
 
 



Årsmøtet ber derfor fiskerimyndighetene om å intensivere arbeidet med harmonisering og 
oppmyking av rapporteringskrav for norske fartøy sitt fiske i EU og NEAFC-farvann.  Dette 
slik at en kan rapportere gjennom et system, slik som intensjonen var da systemet ble 
innført. 
 
 
 
 
Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 


