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Hei, under følger svar fra Brødrene Berggren AS til høring:
«Kysttorsk i sør, høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å
fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen»
Deres referanse: 18/9012
Brødrene Berggren er en av landets eldste fiskeforretninger, stiftet i 1911.
Beliggenheten er sentral – midt i havna i Sandefjord.
Brødrene Berggren er, foruten å være en kjent detaljist, en produsent og en aktiv grossist som leverer
varer til flere fiskeforretninger, dagligvarebutikker, restauranter, hoteller, sykehjem, institusjoner og
andre grossister.
Vi betjener tre fiskemottak, på Hvasser, Stavern og i Sandefjord, hvor vi tar imot om lag 500 tonn sjømat
i året. Vi har omtrent 25 fiskere og 50 kvalifiserte medarbeidere i verdikjeden. Vårt motto er kvalitet i alle
ledd!
Høringsforslaget vil ha som konsekvens at det kun landes reker på fiskemottakene. Hele
sortimentsbredden forsvinner på grunn av fredning og restriksjoner i de fangstredskap som fortsatt
tillattes. Det er vanskelig å drive forretning med kun én vare. Kundene etterspør lokal og kortreist mat,
både av kvalitet og miljøhensyn. Det er viktig med gode og riktige råvarer for at befolkningen skal velge
fisk. Og det er viktig for befolkningen at det velges fisk med hensyn til folkehelsen, og også viktig for
Brødrene Berggren, deres medarbeidere, leverandører og forretningsforbindelser.
Torsken er en viktig del av vårt kosthold, og ikke minst en stor del av vår kultur og tradisjon.
Høringsforslaget gir åpning for fiske av reker, da med begrensninger som påbud om sorteringsrist. Det
kan virke som dette gir en viss sikkerhet for fiskerne, men det er høy sannsynlighet for at ikke ville ende
slik. Fangsten vi som fiskemottak ville stått igjen med, kun reker, vil ikke kunne generere nok inntekter til
å opprettholde mottaksstrukturen. Fiskerne vil således ikke bare få utfordringer med at de mister andel
av sin omsetning, mange vil også miste mottaksstasjonene sine. Bytte av fiskemottak vil som regel kreve
flytting av familie/husstand. Avstand mellom fiskefelt og fiskemottak er avgjørende for økonomien til et
fiskefartøy. Fisket i Oslofjorden er hovedsakelig en-manns båter som går ut om natten/morgenen og inn
på ettermiddag/kveld.
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