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Nærings- og fiskeridepartementet 
Klima- og miljødepartementet 
 
 
Intensjonsavtale om klimapartnerskap - fiskerinæringen 
 
Regjeringen ved Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet inngikk tidligere i 
år en intensjonsavtale om klimapartnerskap med en rekke tariff- og næringsorganisasjoner, herunder 
Kystrederiene og Norges Rederiforbund. Fiskeflåten ble ikke invitert med i prosessen, til tross for at 
Fiskebåt tidligere har tatt til orde for en klimaavtale mellom staten og fiskerinæringen. 
 
Det overordnede målet for å etablere klimapartnerskap som virkemiddel er å få gjennomført 
samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i næringslivet som bidrar til å kutte klimagassutslipp i tråd med 
Norges klimamål for 2030 og 2050, og regjeringens omstillingsmål for hele økonomien. 
Klimapartnerskap skal bidra til å sette fart på den grønne omstillingen i næringslivet på sentrale områder 
som energi- og ressurseffektivisering og sirkularitet.  
 
Formålet med intensjonsavtalen som er inngått er å legge til rette for å utvikle bransjevise 
klimapartnerskapsavtaler som arena for strukturert dialog mellom stat og næringsliv. I intensjonsavtalen 
heter det at følgende overordnede prinsipper skal legges til grunn for de bransjevise 
klimapartnerskapsavtalene:  
 

1. «Klimapartnerskap skal bidra til å skape felles forståelse mellom avtalepartene om hva som må 
til for å nå de nasjonale klimamålene for 2030 og 2050.  

2. Klimapartnerskap skal bidra til å identifisere og forankre nødvendige utslippskutt i 
næringslivet, og identifisere potensial for styrket innsats for øvrig grønn omstilling i næringene, 
deriblant energi- og ressurseffektivisering og økt sirkularitet.  

3. Klimapartnerskap skal legge til rette for systematisk erfaringsutveksling om effekt av ulike 
virkemidler. Eksempler på dette er effekter av avgifter, regelverk og reguleringer, herunder 
offentlige anskaffelser; statlige tilskudd-, låne- og garantiordninger, herunder til forskning og 
utvikling; og utvikling av infrastruktur for transport og energi. Klimapartnerskap vil ikke 
redusere statens overordnede handlingsrom til å benytte virkemidler i klimapolitikken, og heller 
ikke påvirke «forurenser betaler»-prinsippet som grunnleggende rettesnor i klimapolitikken.  

4. Klimapartnerskap skal bidra til å synliggjøre næringslivets innsats for grønn omstilling, 
gjennom å legge til rette for næringenes rapportering om iverksatte tiltak som bidrar til å nå 
målene og ambisjonene i partnerskapsavtalen.  

5. Klimapartnerskap skal være en arena for kompetanseutvikling om grøn nomstilling, på lokalt 
og nasjonalt nivå.  

6. Klimapartnerskap bør bidra til rettferdig omstilling i arbeidslivet.» 
 
De bransjevise klimapartnerskapsavtalene skal som et minimum inneholde bransjens egne målsettinger 
og ambisjoner for utslippskutt av klimagasser, og målsettingene skal så langt som mulig tallfestes og 
tidfestes. Avtalene skal også gi en beskrivelse av hvilke tiltak som planlegges iverksatt i og av næringen 
for å nå fastsatte målsettinger og ambisjoner, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for 
gjennomføring. Det skal også gis en beskrivelse av mulige fordelingsmessige effekter av tiltakene, 
herunder hvordan det kan legges til rette for en rettferdig omstilling.  
 
Fiskebåt mener det er behov for en lignende klimapartnerskapsavtale mellom staten og fiskerinæringen. 
Fiskeflåten står overfor store utfordringer for å redusere klimagassutslippene, og det er viktig å oppnå 
dette uten at det går på bekostning av målsettingen om å høste av bærekraftige fiskebestander for å dekke 
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et økende behov for klimavennlig protein fra havet. Skal vi lykkes med dette er det nødvendig med et 
nært samarbeid mellom myndighetene og næringen. 
 
Fiskebåt mener blant annet at det er behov for å diskutere hvilke virkemidler som er mest effektive for 
å redusere klimagassutslippene i fiskeflåten. Er dagens klimastrategi med sterkt økende særnorske CO2-
avgifter, kombinert med en begrenset kompensasjonsordning, bærekraftig i forhold til 
konkurransesituasjonen fiskeflåten står overfor? Er et varslet innblandingskrav av biodrivstoff i sjøfart 
og fiske på toppen av dette fornuftig i dagens situasjon, eller risikerer vi en eskalerende utvikling der 
fiskefartøyene bunkrer i utlandet eller fra bunkersbåter til havs? Og kan såkalte differansekontrakter der 
staten dekker hele eller deler av differansen mellom fossilt drivstoff og null- og lavutslippsenergibærere 
være et effektivt alternativ for å få ned klimagassutslippene fra fiskeflåten? Slike spørsmål mener 
Fiskebåt det vil være naturlig å diskutere i tilknytning til en klimapartnerskapsavtale.  
 
I tilknytning til en klimapartnerskapsavtale vil det også være naturlig å vurdere dagens kvotesystem og 
fiskeripolitiske målsettinger i lys av ambisjonene om reduksjon i klimagassutslippene. Det er et faktum 
at mange av dagens virkemidler i fiskeripolitikken har konsekvenser for klimagassutslippene i 
fiskeflåten. Det vil være nødvendig med en dialog om betydningen av disse virkemidlene opp mot 
klimapolitiske ambisjoner. Dersom myndighetene velger å opprettholde eller forsterke fiskeripolitiske 
virkemidler som påvirker utslippene i fiskeflåten negativt, må dette blant annet få konsekvenser for 
ambisjonene for utslippskutt i fiskeflåten, og hvilke klimatiltak som bør benyttes. 
 
Fiskebåt viser til at ønsket om et klimapartnerskap mellom fiskerinæringen og norske myndigheter for 
å redusere klimagassutslippene ble gjentatt på årsmøtet i Fiskebåt i forrige uke. Her heter det blant annet 
i vedtaket:  
 

«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 vil igjen anmode Nærings- og fiskeridepartementet, i et samarbeid med Klima- og 
miljødepartementet, om å invitere til et møte for å diskutere et klimapartnerskap. Fiskebåt mener at det 
haster å komme i gang med et slikt samarbeid. 

Vennlig hilsen 
FISKEBÅT 
 
Audun Maråk                              Jan Ivar Maråk 
 
 
Kopi: Næringskomiteen 
          Energi- og miljøkomiteen 
          Biomarint Forum 
 
          
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 


