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Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk  
 
Fiskebåt tar innlegget til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til orientering.  
 
Norsk fiskerinæring er en suksesshistorie. Næringen har utviklet seg til en lønnsom næring som 
skaper attraktive arbeidsplasser og store ringvirkninger i Kyst-Norge. De viktigste bærebjelkene 
for denne omstillingen har vært stabilitet i viktige politiske rammevilkår og bærekraftig 
ressursforvaltning. Dette har lagt grunnlaget for at næringsaktører både i kyst- og havfiskeflåten 
har vært villig til å ta risiko for å utvikle fiskerinæringen.  
 
Fiskerinæringen står foran store utfordringer. Usikre og fallende kvoteutsikter for flere av våre 
viktigste fiskebestander, kostnadsøkning og redusert kjøpekraft i viktige markeder gir større 
usikkerhet. Samtidig står fiskeflåten overfor store utfordringer knyttet til det grønne skiftet, og det 
finnes fortsatt ingen enkle løsninger på disse utfordringene. Det er likevel viktig å understreke at 
sjømat er svært klimavennlig, og målsetningen for fiskerinæringen må derfor være å redusere 
klimagassutslippene uten at man reduserer produksjonen av sjømat. 
 
Fiskebåt mener det er nødvendig med et nært samarbeid mellom næringen og myndighetene for 
å lykkes med det grønne skiftet i fiskerinæringen. Fiskebåt har tidligere tatt initiativ til en 
partnerskapsavtale om klimareduserende tiltak for fiskeflåten, og vil oppfordre Nærings- og 
fiskeridepartementet om å følge opp dette. Det vises i denne forbindelse til at regjeringen nylig 
har inngått partnerskapsavtaler med andre skipsfartsnæringer. 

Fiskebåt viser til at Nærings- og fiskeridepartementet nå er i sluttfasen med å utarbeide en ny 
kvotemelding. Fiskebåt vil understreke viktigheten av fortsatt stabilitet i kvotefordelingen, og at 
strukturgevinstene må falle tilbake til de respektive strukturgruppene. Dette er og har vært den 
viktigste forutsetningen for all strukturering under den tidsavgrensede ordningen. Fiskebåt vil 
oppfordre regjeringen og alle partier på Stortinget om å bidra til å skape et bredt politisk flertall 
om fremtidig kvotepolitikk, som respekterer de grunnleggende forutsetningene som 
næringsutøverne har investert i tillit til. 

Skatteutvalgets innstilling (NOU 2022:20) som ble fremlagt like før jul anbefaler at spørsmålet om 
ressursrentebeskatning i fiskerinæringen utredes og innføres. Fiskebåt mener at beregningene 
som ligger til grunn for utvalgets anbefalinger er mangelfulle, og at det neppe er grunnlag for en 
grunnrentebeskatning i fiskeriene de nærmeste årene. Fiskebåt konstaterer blant annet at 
inntjeningen i mange fartøygrupper er altfor lav til å kunne fornye seg og møte det grønne skiftet. 
Utredninger har dokumentert at fiskeflåten genererer betydelige ringvirkninger for landet, og det 
vil være uheldig om en grunnrenteskatt svekker aktiviteten og verdiskapingen langs kysten. 
Fiskebåt deler regjeringens standpunkt om at ressursrenten i fiskeriene fortsatt bør brukes til å 
skape aktivitet i Kyst-Norge.  

Norge forhandler årlig om milliardverdier i kvoteforhandlingene med andre land. Fiskebåt 
konstaterer at det i mange sentrale spørsmål fortsatt ikke er oppnådd tilfredsstillende resultat for 
norske fiskere. Det er viktig at Norge står fast på prinsippet om sonetilhørighet for fordeling av 
fiskebestander i disse forhandlingene. Fiskebåt er tilfreds med strategien norske myndigheter har 
ført i internasjonale fiskeriforhandlinger, og det gode samarbeidet med næringen. 
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