STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK

Sak 1. Marknadsføring av fisk i den store verda
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Arne Hjeltnes til orientering.
Årsmøtet konstaterer at det var en tilbakegang for pelagisk fisk i 2012. Det ble eksportert pelagisk
fisk for 7,5 milliarder kroner, noe som er 1,1 milliard mindre enn året før. Dette til tross, 2012 ble
tidenes nest sterkeste eksportår for norsk sild, makrell, lodde og andre pelagiske arter.
Eksporten av sild var på 4,1 milliarder i 2012, en nedgang på 4 prosent. Makrelleksporten var på 3
milliarder kroner, som er en nedgang på 18 prosent fra året før.
Nedgangen i eksportverdien begrunnes ved at det var lavere kvote på sild og lavere pris på makrell.
Gjennomsnittsprisen på pelagiske produkter har i 2012 vært omtrent som året før. Mens makrellprisene gikk kraftig tilbake, styrket sildeprisene seg. Russland ble det største markedet for pelagisk
fisk i 2012 etterfulgt av Tyskland, Japan, Ukraina og Kina.
Årsmøtet har registrert at det har vært en debatt omkring jobben Sjømatrådet har gjort i. f. m.
markedsføring og innsalg på de ulike markeder og tilrettelegging for økt markedsføring av norsk
fisk. Årsmøtet ønsker ikke å kritisere Sjømatrådet for det arbeidet som de har utført.
Årsmøtet ser imidlertid at det i forbindelse med de strategivalg Sjømatrådet foretar kan ligge interessekonflikter mellom fiskerne på den ene siden og fiskekjøperne/eksportører på den annen side.
Et eksempel på dette kan være avveiningen mellom markedsinnsats på etablerte markeder kontra
nye og uutviklede markeder. Her vil kjøperne/eksportørene ofte ha større interesse av innsats i de
markeder hvor de selv er eksponert, mens det fra fiskernes side vil være viktigere med innsats i nye
og uutviklede markeder
Årsmøtet mener derfor at det kan være hensiktsmessig å få i gang en debatt angående organiseringen av Sjømatrådet og hvilken innflytelse fiskeflåten har og hvorvidt denne er godt nok representert i rådet. En slik prosess vil av naturlige årsaker ikke berøre laksesiden av Sjømatrådets virksomhet.

Sak 2. Fiskernes rettsikkerhet
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Michael Tetzschner, stortingspolitiker fra Høyre,
til orientering.
Årsmøte setter stor pris på at sentrale politikere er opptatt av emnet.
Årsmøtet er tilhenger av ordnede forhold i norsk fiskerinæring, men mener at systemet der Fiskeridirektoratet i praksis er lovgiver, kontrollinstans og ilegger administrative gebyrer er en uheldig
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sammenblanding.
Hardhaussaken viser den tette forbindelsen som foreligger mellom de som utformer forskriftene,
de som kontrollerer i medhold av forskriftene, de som håndhever forskriftene, de som «dømmer»
administrativt, de som behandler klagesaker i. h. t. forskriftene og de som beslutter påtale, og som
til sist sitter som aktoratets sakkyndige vitner. Alt dette foretas i dag av Fiskeridirektoratet med
Kystvakten som utøvende aktør. Årsmøtet i Pelagisk Forening mener at det er åpenbart at dette
bryter med det grunnleggende demokratiske prinsippet om et klart skille mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt.
Årsmøtet ser med spesiell bekymring på den mangel på klokskap som ble avdekket gjennom Hardhaussaken når det gjelder dens håndtering, samt aktoratets snuoperasjon idet man i rettsaken fokuserte på det midlertidige forbudet mot fangst av torsk med not. Årsmøtet kan vanskelig tolke
dette på annen måte enn at prestisjehensyn gikk foran klokskap.
Årsmøtet i Pelagiske Forening ser det slik at fiskerne i dag kan bli utsatt for straffeforfølgning selv
om de gjør sitt beste for å følge regelverket. Dette uten at de har motiv eller incentiv til å bryte
reglene. Når det samtidig er foreslått heving av strafferammene, i en rekke lover, til 6 års fengsel er
det ytterligere med på å stigmatisere en viktig næring. Dette spesielt sammenlignet med strafferammene i andre primærnæringer og petroleumsnæringen.
Dette er utslag av et uakseptabelt forvaltningsregime.

Sak 3. Lodde i Barentshavet – Grunnlaget for forvalting før, no og i framtida
Capelin in E-Greenland - Jan Mayen - Iceland; Biology, distribution and assessment
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Sigurd Tjelmeland, Havforskningsinstituttet, og
Thorsteinn Sigurdsson, Marine Research Institute i Island, til orientering.
Årsmøtet mener at forvaltningsmodellen for lodde i Barentshavet bør tas opp til ny vurdering. Årsmøtet mener at det kan stilles spørsmål ved om metodikken ved å kjøre loddetokt i Barentshavet
om høsten gir et godt nok grunnlag for vurdering av gyteinnsiget i mars/april. Årsmøtet savner en
sterkere vektlegging på observasjoner og tokt utført når lodda er på tur inn til kysten, og viser til at
Island opererer med en slik modell. Fisket blir der regulert etter hva man faktisk observerer er på
tur inn til kysten for å gyte. Disse toktene kjøres forut for sesongen og i starten av fiskeriet.
Årsmøtet mener videre at det kan være fornuftig å vurdere innføring av en kvotebytteordning på
individuell basis for alle arter. Dette vil kunne innebære at fartøyer med små kvoter av f. eks lodde
ved ISL/GRØ kan bytte disse seg i mellom og mot andre arter.

En slik ordning vil kunne bidra til å redusere flåtens samlede driftskostnader i betydelig grad. Års-
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møtet ber styret om å ta initiativ for å få utredet denne ordningen.
Årsmøtet i Pelagisk forening går videre inn for at Kystgruppen må lukkes i forbindelse med loddefisket. Dette fiskeriet er et av de få gjenværende betydelige fiskeriet som fremdeles er åpent. Avviklingen av fiskeriet har de senere år blitt svært vanskelig, og har stort sett ikke vært lønnsomt. Årsmøtet kan ikke se at det foreligger noen grunn til å utsette lukningen av dette fiskeriet lengre.
Sak 4. Silda - eit av verdas største, viktigaste og mest ukjende biologiske fenomen
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til Nils Roar Hareide til orientering.
Årsmøtet ønsker er enige med kystnasjonene at Færøyene ikke bør ha mer enn 5,2 prosent av kvoten, eller 32.000 tonn. Årsmøtet mener at Færøyene sin avgjørelse at de har rett til 17 prosent av
kvoten på nvg-sild i 2013 som tilsvarer til 105.000 tonn og øker sin kvote med mer enn 300 prosent
sammenlignet med det de ville få med den avtalte fordelingsnøkkel ikke er bærekraftig, og håper
det vil komme tiltak som stopper nasjonene som setter kvoter etter eget ønske.

Sak 5. Årsmøtesaker
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:
1) Årsmøtet godkjenner endringen i vedtektene.

2) Årsmøtet godkjenner regnskapet og tar årsmeldingen og revisors og kontroll- og fullmaktsnemdas beretning til etterretning.
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