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Endring av reguleringsopplegget for blåkveite
Sjømat Norge viser til brev fra Norges Fiskarlag 15. april 2021, hvor det vises til at Sjømat Norge har reist
spørsmål om å framskynde oppstarten av kystflåtens fiske etter blåkveite.
Som følge av koronapandemien er markedene for blåkveite sterkt svekket sammenlignet med tidligere år.
Prisutviklingen har vært svak. Eksportprisen for fryst blåkveite er ned fra 48,90 kr pr februar 2020 til 33,83 kr
pr februar 2021. Dette bildet forsterkes ved å se på eksportprisen for hele 2019, som var på 48,78 kr, mot
40,51 kr for hele 2020. Sjømat Norge har også et klart inntrykk av at lagersituasjonen ikke bidrar positivt. De
siste årene har blåkveite landet av kystfiskeflåten i hovedsak blitt fryst inn på land for eksport til særlig Kina
og andre markeder i Asia. Vi ser en tydelig svekkelse i etterspørselen etter fryst blåkveite, og dette gjør det
nødvendig å søke andre markeder. Tradisjonelt har ferskmarkedet i Europa vært viktig for blåkveite, og vi
mener dette kan være en aktuell markedskanal, men det vil trolig kreve både jevnere tilførsel og bedre
kvalitet.
Koronapandemien har medført strenge innreiserestriksjoner til Norge, og fiskeindustrien har redusert
bemanningen som en konsekvens av dette. Videre er det strenge krav til smittevern, karantene mv som gjør
at produksjonen er mer krevende enn normalt. Mange av sesongarbeiderne som er kommet til Norge for å
arbeide under torskesesongen vil normalt reise hjem i løpet av april, og for mange av kjøperne vil det bli en
roligere periode i mai, før blåkveitefisket starter opp i begynnelsen av juni. Det vil imidlertid bli vanskelig å få
tilstrekkelig med arbeidskraft på plass igjen, ikke minst i lys av at mange av sesongarbeiderne kom til Norge
før reglene for innreise ble strammet kraftig inn i februar. Hvorvidt restriksjonene vil lempes på innen
slutten av mai er det vanskelig å mene noe bestemt om. Med en tidligere oppstart av blåkveitefisket vil det
imidlertid være grunnlag for å sikre kontinuitet i driften gjennom personell som allerede er på plass.
Sjømat Norge mener mot denne bakgrunn at oppstartsdato for første periode av blåkveitefisket for
kystfiskeflåten bør framskyndes til 3. mai 2021. I utgangspunktet mener vi også at første og andre periode
bør slås sammen for å legge til rette for større kontinuitet, ikke minst av hensyn til bemanningssituasjonen.
Av hensyn til fiskerne, fiskeindustrien og markedene er det kritisk at denne saken avklares meget raskt.
Dersom det skal være aktuelt med en tidligere oppstart bør en avklaring foreligge i løpet av uke 19.
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