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• Den viktigste
stemmen for de 
fleste sjømatselskap 
i Norge

• Ca 500 medlemmer

• Ca 10.000 ansatte 

• Medlemsstyrt 
organisasjon og 
tilsluttet NHO  

• Hovedkontor i Oslo, 
fire andre 
regionskontor

• Største medlemsorganisasjon for fiskeindustrien, havbruk, 
fôrproduksjon, biomarin ingrediensindustri, eksportørledd, 
teknologi, service.

• Best mulig rammevilkår og øver påtrykk til beste for 
medlemsbedriftene innen områder som fiskeri- og 
næringspolitikk, lover og regelverksutvikling, markedsadgang og 
omdømme. 

• Representerer sektorene i kollektive lønns- og tarifforhandlinger, 
prisdrøftelser og andre forhandlinger. 

• Yter medlemsservice og bransjefaglig rådgivning på områder 
som HMS, lønn/tariff, personal, juridisk bistand, miljø, fiskehelse, 
kvalitet, mattrygghet og kommunikasjon.

• Deltar i samfunnsdebatten og medvirker i en rekke offentlige råd 
og utvalg.

• Sjømat Norge er pådriver for mer forskning, utvikling og tiltak for 
å styrke kunnskap og forståelse for sjømatnæringen, gjerne i 
samarbeid med andre organisasjoner, fagmiljøer og 
myndigheter.

HVA GJØR VI? 



Erfaringer 2016

• God tilgang på leppefisk i de ukene fisket varte
• Stor grad av ferdig gyting - gav bra effekt 
• Usikkerhet omkring avslutningstidspunkt av fisket
• Kappfiske, ujevn kvalitet
• For tidlig avslutning av fisket
• Liten tilgang til villfanget fisk til høstutsett av smolt
• Mer grønngylt, mindre bergnebb enn tidligere år
• Havbruksbedriftene brukte rognkjeks etter stopp i 

fisket etter leppefisk med godt resultat



Bestand og kvoteregulering

• Årets gode fiske tyder på at bestanden tåler uttaket. 
Dette kan være resultat av tidligere års regulering og/ 
eller naturgitte forhold 

• Totalkvote har trolig medført høyere uttak enn 
nødvendig

• Kvalitet og dyrevelferd er sannsynligvis redusert på 
grunn av totalkvote og kappfiske

• Uten totalkvote kunne fiskeriet foregått på en roligere 
måte. Dette ville hatt positiv effekt på bestand, kvalitet 
og fiskernes arbeidsforhold



Interesser og interessenter i fisket etter 
leppefisk

• Forskerne:
• Bevare bestanden - Bærekraftig uttak
• Dette krever kunnskap om den enkelte art 

• Fiskerne:
• Viktig del av inntektsgrunnlaget, vil ha effektivt fiskeri
• Ønsker godt omdømme overfor kjøpere og langsiktige 

relasjoner til dem

• Oppdretterne: 
• Forutsigbar leveranse i mengde, tidspunkt og kvalitet
• Prestasjonskrav til fisken og riktig pris



Fremtidig regulering – Behov og kvote

• Behov i 2017 er om lag 20 millioner leppefisk forutsatt 
at rognkjeksproduksjonen blir som forventet

• Totalkvote er ikke ønskelig - med rasjonell 
uttaksstrategi kan totalt uttak reduseres i fht 2016

• Avtaler mellom oppdrettere og erfarne fiskere gir god 
tilgang og god ressursforvaltning

• Heller ikke ønskelig med kvote på fartøynivå
• Frykt for reduksjon i bestand bør løses via tekniske 

reguleringer



Tekniske reguleringer

• Dersom kunnskap om årets uttak viser seg å ikke 
være bærekraftig bør uttaket reduseres ved ytterligere 
tekniske reguleringer

• Åpningstider regulert på flere mindre områder
• Rømningsåpninger i enden av teina gir bedre 

sortering
• Øke minstemål på grønngylt til 13/14 cm
• Redskapsbegrensning 200 – 250 teiner pr båt
• Åpne for selektivt tidligfiske etter berggylt



• Totalt  33 anlegg i Norge
• med registrert produksjon
• 9 Nye  anlegg i 2016

• 1 nytt  klar i 2017

Rognkjeksproduksjon



• Region    2015 2016E

• Ag -S &Fj 5,3mill (7) 6,9mill (10)

• M&R – NT             5,0 mill (7)                5,8mill (8 )

• Nor-Tr- Fi 4,1mill (6)                 4,7mill (8 )

• Hele landet 14,4 mill (20) 17,4 mill (26)

• * ( ) Antall anlegg med produksjon 

Regionfordeling av produksjonen i mill fisk



• Ca 30 mill
• Størst prosentvis økning i  Midt og Nord
• Basert på oppgitte budsjettall for 2017 ( besøk/telefon)
• 4 nye produsenter vil levere i 2017( ett nytt anlegg )
• Anlegg ( 9 ) etablert i 2016 kommer i full produksjon
• MEN:  Tallene er trolig noe  optimistiske 
• Teknisk og biologisk svikt vil skje i enkeltanlegg.

Foreløpig  anslag over budsjettert 
rognkjeksproduksjon i 2017  



Rognkjekstilgang
Bedre dekning  av rensefisk av rognkjeks i 2017
Større fisk og bedre kvalitet
Kvalitet  framfor kvantitet

Oppdrettet berggylt
Dobling av produksjonen til ca 2,5 – 3 mill
Begrenset  tilgang utenom produsentenes eget behov

Produsert rensefisk oppsummert



Fremtidige reguleringer av fiske etter 
leppefisk– lukke fiskeriet ? 

• Det bygges opp fangstkapasitet – frykter overkapasitet og 
uerfarne fiskere

• Oppdretterne vil kjøpe fra 
• Yrkesfiskere
• Fritidsfiskere som har vært med fra starten
• Ungdomsordningen – nyrekruttering av ungdommer er viktig

• Uheldig med nye aktører hvis det blir totalkvote i 2017
• Ikke sikkert de får leveringsavtale
• Konkurrerer med erfarne fiskere om totalkvoten
• Kvalitet og dyrevelferd 

• Lite hensiktsmessig med fartøykvote. 
• Vi har ingen oppfatning om antall båter pr rederi 



Om innmelding og sluttseddel

• Loven krever sluttseddel med kopi til kjøper og selger 
ved levering

• Næringsaktørene jobber for å imøtekomme loven, 
men det er upraktisk i noen tilfeller

• Foreslår elektronisk signering av sluttseddel
• For fangstregistreringsformål bør det kunne utvikles 

en app hvor fiskeren kan melde inn fangst



Oppsummert om regulering 2017 

• Totalkvoter: Nei, uttak foretas etter behov i nært 
samarbeid mellom kjøper og selger

• Lukke fiskeriet: Nei
• Individuelle fartøykvoter: Nei
• Kvoter til Kjøper: Nei, men gjerne fordele fangst 

fylkes-/ regionvis etter antall konsesjoner i området
• Differensiere på manntalsstatus: Ja
• Tekniske reguleringer: Ja
• Åpningstidspunkt: Regulering etter gytetidspunkt


