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Tveteråsrapporten og fiskerne 

Svein Jentoft 

Foredrag, Fiskarlaget Nord, 16. mars 2015. 

Meg selv: 

Jeg ble ansatt ved det som skulle bli Norges Fiskerihøgskole 1976. Selv om mye av 

oppmerksomheten har vært rettet internasjonalt – i den siste tiden har jeg gjort arbeid i 

FAO – så har jeg nu fulgt med i det som har skjedd i norsk fiskerinæring – det er jo 

selvsagt ikke til å unngå når en arbeider på NFH. Det var fint å bli invitert til snakke her i 

dag. Da ble jeg også nødt til å sette med ordentlig inn i Tveterås-rapporten, noe jeg har 

brukt ei uke på. Det trenger man minst om en skal få rapporten på innsiden av skinnet.  

 

Jeg mener å ha bra oversikt over norsk og internasjonal fiskeriforsking, men jeg kan ikke 

ha fulgt godt nok med. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde hørt om Tveterås før jeg ble 

oppmerksom på utvalget. Han tilhører en annen fagdisiplin enn det jeg gjør. Søker man 

etter han på google scholar så ser man at han har et bredt forfatterskap. I den grad han 

vært opptatt av sjømatnæringen, er det først og fremst oppdrett han har arbeidet med. 

Men han har jo ikke vært alene i utvalget. Trygve Myrvang har deltatt, sammen med min 

dekan Edel Elvevoll. Folk ved Fiskerihøgskolen og Nofima har også bidratt med 

delrapporter.  

Mandatet 

 

Før jeg oppsummerer forslagene og drøfter dem, er det naturlig å skissere hva utvalgets 

mandat har vært. 

 

 Gjennomgå mulighetene for en konkurransedyktig fiskeindustri, både innenfor 

bearbeiding og salg. 

 Se på utfordringer som hindrer lønnsomhet og verdiskapning. 

 Foreslå tiltak for sjømatindustrien som kan bidra til at fiskeressursene anvendes på en 

måte som bidrar til høyest mulig verdiskapning gjennom hele verdikjeden. 

 Vurdere regionale virkninger av tiltakene. 

 

Hva foreslås? 

Som en vil forvente av et slikt mandat, står det mye i Tveteråsrapporten om interne ting i 

fiskeindustrien og oppdrettsnæringen, f.eks. om produktutvikling, teknologi, innovasjon, 

forskning, og marked som ikke berører fiskerne direkte i noen særlig grad. Disse forslagene 

vil jeg ikke kommentere her. 

Det er når utvalget snakker om «organisering av verdikjeden» at forholdet til fiskerne særlig 

blir en problemstilling. Det er også her det oppstår kontrovers i media og dissens i utvalget. 

Det første ser man blant annet i Lofotposten, som jeg har sakset noen reportasjer fra. Det siste 

ser man særlig i kapittel 15 i rapporten, som er det kapitlet fiskerne i hvert fall bør lese – i 

tillegg til avsnitt 3 i kapittel 17, hvis en da ikke vil lese hele rapporten.   

Flertallsforslagene som direkte berører organiseringen av verdikjeden og forholdet til fiskerne 

er som følger:  
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1. Fiskeindustribedriftene bør gis adgang til å eie fiskekvoter ved at man endrer 

aktivitetskravet (dvs. at en er fisker og driver fiske) i deltakerloven. 

2. Leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten bør avvikles  

3. Begrensningene på mulighetene for strukturering bør reduseres 

4. Det bør opprettes såkalte «nøytrale markedsplasser – altså salgslagenes eierskap bør 

åpnes opp for andre enn fiskere. 

En kritikk mot Tveteråsutvalget er at det med dette går ut over sitt mandat; I stedet for å 

vurdere tiltak som gjelder sjømatindustrien særskilt, så beveger en seg også ned i båten. 

Dermed blir det en utredning om organiseringen av hele næringen og ikke bare 

fiskeindustrien.  Utvalget finner støtte for dette i punkt 3 i mandatet, som går ut på at de skal 

seg på verdiskapningen i hele verdikjeden. Dette er et perspektiv som også nåværende 

regjering har akseptert. I og med at alt henger sammen med alt i fiskerinæringen, at 

lønnsomheten i fiskeindustrien påvirkes at det som skjer både oppstrøms og nedstrøms, så k 

kan det selvsagt argumenteres for dette.   

Men det skaper skjevhet: det blir en utredning av hele næringens organisering ut fra 

fiskeindustriens behov og utfordringer. For balansens skyld kunne en jo også tenke seg at det 

ble laget en tilsvarende utredning der en vurderte hele næringen ut fra fangstleddets ståsted. 

Det er jo ikke nødvendigvis slik at det som gagner fiskeindustrien, er godt for fiskerne. 

Likeledes kunne en utredet hvordan fiskerinæringens lovgivning og organisering, herunder 

samspillet mellom fangst og foredling, fungerer ut fra kystsamfunnene sitt perspektiv. Disse 

to siste problemstillingene blir Tveteråsutvalget ikke bedt om å vurdere, og dermed oppstår 

det en skjevhet som nå skaper reaksjoner.   

Krise? 

Tveteråsutvalget føyer seg inn i rekken av en lang rekke utredninger med tilsvarende mandat.  

Lønnsomhetskomiteen av 1934 og Torskefiskutvalget som Brofoss ledet på 1950-tallet, kan 

nevnes, likeledes Moxnes-utvalget på 1990-tallet. Ingen har så vidt jeg kan huske, gått så 

langt som Tveterås. Forslagene er temmelig ekstreme, og vil om de gjennomføres gi oss en 

fiskerinæring som om noen år er vanskelig å kjenne igjen. Men dette er det Stortinget som 

avgjør, og her vet vi foreløpig ikke hvordan partiene vil stille seg. 

Jeg tror ikke jeg kan huske at det i løpet av de 40 årene jeg har fulgt med i norsk fiskeridebatt, 

at det ikke har vært vist til krise etter eller annet sted: Om det ikke har vært problemer med 

råstoffsituasjonen, så har det vært krise i markedet. Av og til har det vært krise i begge ledd. 

Jeg kan imidlertid ikke huske at det har vært så lite krise noen gang som det er nå. I 2014 ble 

det satt eksportrekord, Råfisklaget har kjempe-tall å vise til, og kvoter på opp til 500 000 tonn 

torsk lar seg høre. I følge Fiskeribladet/Fiskaren (6.3.2015) har de 11 sjømatselskapene på 

Oslo børs (hvorav 10 er innen oppdrett) steget seks ganger mer på ett år enn hele 

aksjeporteføljen. Røkke-selskapet Havfisk er på topp. Selskapets aksjeverdi er steget med 125 

prosent siden mars i fjor. Dette ville ikke skjedd om utsiktene i næringen hadde blitt vurdert 

som dårlige eller om myndighetene gjør det umulig å drive lønnsomt. Det er ikke lett å 

begrunne behovet for omfattende reformer i en slik situasjon.  Det er selvsagt bekymringsfullt 

for Norway Seafood at de hadde negativt driftsresultat i 2014, men jeg er usikker på hvor 

bekymret vi andre skal være over det.  

Retorikk 

En ting er det som faktisk sies i Tveteråsrapporten. Der er det tatt mange forbehold, og man er 

i det minste ærlig når en omtaler noen av konsekvensene. En annen ting er de uttalelsene som 
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har falt i media. Her har Tveterås vært mer kategorisk, for eksempel når han i et avisintervju 

mener den store reduksjonen i antall fiskere ikke er et problem, ikke en gang en uunngåelig, 

men uheldig bivirkning, men tvert om en politisk bragd.  

Aspaker har omtalt utvalgets rapport i positive vendinger. Det høres  ikke så dramatisk når 

ministeren sier at «vi må tørre» å diskutere det Tveteråsutvalget foreslår, og når hun mener at 

vi må kunne «se på» fiskesalgslagsloven og deltakerloven. Hun går imidlertid et godt stykke 

videre når hun antyder at næringen bør kunne klare seg uten mye av lovverket, og sier i den 

forbindelse at vi må kunne ha større «tillitt» til næringsutøverne. Denne siste formuleringen 

har hun for øvrig fra Tveteråsutvalgets rapport.  

Jeg hadde nylig en student (May-Britt Ellingsen) som disputerte på en avhandling om 

tillitsbegrepet. Hun vil kunne ha mye å si om dette utsagnet, og jeg har oppfordret henne til å 

gjøre det. Ordet tillit smaker søtt; selvfølgelig skal vi ha tillit til folk inntil de ikke lenger 

fortjener det. Men en kan jo være fristet til å spørre om vi skal forstå det slik at det var i 

mistillit til fiskerne at disse lovene ble innført? Norsk fiskerinæring kjennetegnes av 

usedvanlig høy tillit om vi sammenlikner med situasjonen i mange andre land. Det er lite uro 

mellom fiskere og kjøpere, og myndighetene blir ikke oppfattet som selve fienden, men tvert 

om en samarbeidspartner. Denne positive kvaliteten ved norsk fiskerinæring som også har 

uvurderlig økonomisk verdi, kan mye tilskrives dette lovverket. Jeg tror vi trygt kan avskrive 

denne formulering i Tveteråsrapporten og hos ministeren på kontoen for svada. 

Det finnes ellers mange slike godord i rapporten, selv om de viser til ting vi ikke 

nødvendigvis liker og som det vil stå strid om. «Nøytrale markedsplasser» høres rimelig ut. 

Når utvalget vil at organiseringen av hvitfisk-næringen bør bli mer laksenæringen, så omtales 

dette som «et gap som bør lukkes.» Det betyr vel at Kjell Inge Røkke bør få de samme 

betingelsene som John Fredriksen? Slike godord kalles i retorikken for eufemismer. Dette er 

begreper vi bruker når vi ser det formålstjenlig å kalle en spade for noe annet enn en spade.  

«Strukturering» er et slikt ord. En kunne jo kalt det noe annet; sammenslåing, rasjonalisering, 

nedbygging, kanskje endog privatisering.   

Ordet «næringsklynge», som det snakkes om i Tveteråsrapporten, er et faglig moteord, som 

en alternativt kunne kalt det for geografisk konsentrasjon eller samling. Her mener utvalget at 

næringen er regulert på en måte som forhindrer geografisk mobilitet av eierskap til 

konsesjoner, kvoter og produksjon» (s.83), noe som ikke er bra «for konkurransen mellom 

regioner og lokalsamfunn langs kysten.» Så kan en  spørre om det er slik konkurranse vi 

trenger Tveteråsutvalget mener at dette vil være bra for landet, men vil det være bra for 

nordnorske fiskerisamfunn som vitterlig er en del av det?  

Kystkultur 

Skal en unngå å bli forført av språkbruken, bør en altså være på vakt. Sjøl synes jeg det gikk 

vel raskt å omdøpe fiskerinæringen til sjømatnæringen. Det har i hvert fall ikke vært mye 

motstand å registrere mot denne omdøpingen. Det er selvsagt greit å bli minnet om at 

fiskerinæringen produserer mat som skal havne på tallerkenen til folk, men kanskje er det da 

noe som blir uteglemt. Det nye navnet, sjømatnæringen, vektlegger produksjon og konsum, 

mens det gamle, fiskerinæringen, påminner oss om at fiskerier tross alt er en aktivitet som gir 

folk på kysten både et livsgrunnlag og bidrar til å holde liv i lokalsamfunn og kystkultur.  

Det siste ordet, kystkultur, er også langt mer omfattende enn matkultur. Om det er villet eller 

ikke er det mitt inntrykk at navneskiftet har ført til at mye av hva fiskerinæringen bidrar med 

og til i form av sosiale og kulturelle verdier har kommet i skyggen. For sjømatindustrien 
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isolert sett spiller dette neppe så stor rolle. Det bidrar neppe til å holde Røkke våken om Men 

for oss som bor her nord og har fiskerinæringen og kystkulturen i ryggmargen, for ikke å si i 

hjertet, er det ikke helt greit. For Tveteråsutvalget er det imidlertid  ikke relevant. 

Fiskerinæringen bør gjøre som landbruket, som kjører kulturargumentet for alt det er verd, 

hele tiden.   

Privatisering 

Ordet privatisering skaper strid, - jamfør diskusjonen om Statskog. Det er et ord som også går 

igjen i fiskeridebatten, hvor det å kunne høste av naturen tradisjonelt har vært et fritt gode. 

Nord-Norge og kysten for øvrig ville sett annerledes ut om det ikke var slik. 

Reguleringssystemet har ikke bare bidratt til å lukke fisket, men også ført til at 

kvoterettigheter er blitt et omsettelig gode. Søker en på det ordet privatisering i 

Tveteråsutvalget, finner man det ikke.    

Mine kolleger Torbjørn Trondsen og Peter Ørebech innleder alle sine avisinnlegg om 

Tveteråsrapporten med å vise til paragraf 2 i Havressursloven, som sier at fiskeressursene 

tilhører det norske folk i fellesskap. Dette konstaterer også Tveteråsutvalget. Når dette 

juridiske faktum dukker opp hos Tveterås, er det ut fra en frykt om at kvoterettighetene med 

et friere omsettelig system kan komme til å havne utenlands. Vil EU-kapitalen likevel overta? 

Vil kineserne får kontroll, som de har gjort med Volvofabrikken, som en stund syntes å kunne 

bli tilfelle med Lyngsalpene, og som det nå snakkes om når universitetet vil selge Ryøya. 

Hvis en ser på hva Kina eller driver med rundt i verden, så bør en ikke ha illusjoner.  

Problemstillingen er i hvert fall reell nok når vi ser på andre land. Såkalt kvotehopping er jo 

kjent fra EU. Nederlandske aktører eier for eksempel kvoter i Storbritannia, i følge en 

doktoravhandling jeg nettopp var opponent på. Når Aspaker gir lovnad om at det ikke skal 

skje med norske fiskekvoter, da får vi vel stole på henne. Men kan hun også love at 

nordnorske fiskekvoter ikke havner på Møre? For oss her nord er vel det nesten ett fett. 

Vi har lenge hatt en debatt om det system vi har i dag egentlig innebærer privatisering eller 

ikke. Slike begrepsdiskusjoner og -avklaringer er ikke uviktige. De har juridiske 

implikasjoner som kan ha stor betydning, som vi så i Voldstaddommen. Juridiske 

grensedragninger er viktige når ting settes på spissen, men blir lett spissfindig i praksis. Det er 

mange som finner at det som har foregått i norsk fiskerinæring de senere år ligner på 

privatisering. 

I stedet for å definere privatisering i binære termer, som enten det ene eller det andre, så har 

det kanskje mer for seg å se på forholdet mellom de to som et kontinuum, en skala, fra f.eks. 1 

til 10, der 1 representerer den åpne og frie allmenning og 10 er full privatisering, som ved et 

uhemmet omsettelig kvotesystem der kvoter eies for evig og alltid inntil de selges. Vi befinner 

oss i Norge et eller annet sted på skalaen mellom 1 og 10. Vi har imidlertid de siste 25 årene 

har beveget oss oppover på skalaen, og Tveteråsutvalgets forslag innebærer ikke at vi skal 

stoppe opp.  

Et problem, som gjør at man bør tenke seg godt om før en gir seg ut på galeien, er at skalaen 

er enveiskjøring på autopilot; en beveger seg oppover, og det er i praksis umulig å snu hvis en 

skulle angre seg, noe en har sett på Island. Den forrige regjering gikk til valg på at man skulle 

tilbakeføre kontrollen til folket, men lyktes ikke. Island har også en tilsvarende paragraf som 

vi har i Havressursloven. Det gikk ikke mange dagene før bankene troppet opp i 

regjeringskontorene.  
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Men poenget mitt er dette: De sosiale konsekvensene vi frykter, for eksempel geografisk 

konsentrasjon, vanskeligheter for unge å komme seg inn i næringen, fiskeri-avhengige 

samfunn som mister kvotegrunnlaget, melder seg lenge før vi når 10-tallet.  Det er mulig vi 

ikke vil se noe til kineserne før vi når 10-tallet, men de endringene som her er nevnt vil 

begynne å melde seg lenge før.  

Markedstenkning 

Liberal markedstenkning er gjennomgående i Tveteråsutvalgets rapport. Det ser en også av de 

generelle, teoretiske betraktningene i kapittel 4, hvor det gis en elementær innføring i sentrale 

økonomibegreper så som konkurranseevne, verdiskapning og produktivitet. Alt som kan 

tenkes å begrense fri flyt, som omtrent er det eneste Tveteråsutvalget er opptatt av, blir sett på 

som negativt ut fra et lønnsomhetssynspunkt. Fiskeriøkonomenes ukritiske advokatur for 

omsettelige kvoter er uttrykk for dette. Det har vært hevdet av andre enn meg: I 

fiskerinæringen som ellers synes det ikke lenger som om økonomene kun ser det som en 

oppgave å beskrive og forstå hvordan markedene fungerer, men å skape dem – også der de i 

utgangspunktet ikke finnes. Dette må kunne sies å være et politisk vel så mye som et faglig 

prosjekt, akkurat som det er et politisk prosjekt å avpolitisere fiskerinæringen og redusere 

fiskeriforvaltning til teknikk. Samfunnsøkonomer som Tveterås er opplært til å tenke på 

markedet i stort, ikke samfunnet i smått. Da blir det lett som Stephen Marglin skriver om i sin 

bok «The Dismal Science: How thinking like an economist undermines communities.» 

Marglin er for øvrig selv økonom ved Harvard-universitetet. 

Markeder forutsetter privat eiendom for å fungere. Hvem vil vel kjøpe noe de ikke for lov til å 

eie, og hvem kan selge noe de ikke eier – eller i hvert fall kontrollerer. En kan selvsagt 

gjennom lover og regler etablere visse betingelser som begrense eiendomsretten og hva en 

kan gjøre med den, for eksempel tidsbegrense den. Du får for eksempel ikke kjøpe kvoter og 

eie dem til evig tid her i landet, de blir heller ikke dine i juridisk forstand. En kan også lage et 

leiemarked. Det siste er nå blitt vanlig i Danmark. Folk, særlig de som eier mindre fartøyer, 

fisker i økende grad på kvoter de leier hos andre, mens kvoteeieren sitter på land og håver inn. 

I England snakker man nå om «slipper skippers» - de som har lagt fra seg sjøvottene og tatt på 

seg tøflene. Her hjemme ga Gynnar Grytås nylig ut en bok som hadde den megetsigende 

tittelen «Kvotebaronene». Markedet har fordelingskonsekvenser, fordi eiendomsretten skaper 

et skille mellom de som har og ikke har. Den som vil ha, må skaffe seg den fra de som 

allerede har.   

Da er det kanskje ikke så dumt med aktivitetskravet i deltakerloven, at man må være aktiv 

fisker for å eie fartøyer og få tildelt kvoter. Kvotemarkedet begrenses i hvert fall til de som er 

fiskere. Når Tveterås ikke har sans for dette er det fordi det hevdes å begrense muligheten for 

vertikal koordinering» og dermed, i følge han, effektivitet og verdiskapning. I praksis betyr 

dette at kvotemarkedet skal utvides til også å omfatte fiskeindustribedrifter. Skal forslaget ha 

tiltenkt effekt, må det i så fall stoppe med dem. Tveteråsutvalget innrømmer at det er usikkert 

hva som vi skje om en fjerner dette kravet, men antar at det kan få effekt på eierstrukturen 

fiskeflåten «med påfølgende regionale/lokale effekter», som det sies. Her er imidlertid 

utvalget delt. Trygve Myrvang vil beholde den hovedregel vi har i dag, nemlig at fartøyer skal 

eies av aktive fiskere. Han er da også direktør i Råfisklaget. 

Omsettelighet 

Det er ikke alltid slik at man har et problem som søker løsning. Av og til er det omvendt; en 

har en løsning som søker et problem. Løsning på ett problem kan også skape et nytt problem. 

Sånn er det med faktisk med omsettelige kvoter. Det dreier seg om en ide som ble lansert av 
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kanadiske fiskeriøkonomer, som de tok med seg til Island og Australia og New Zealand, og 

som nå introduseres i mange land. Det virker som om det dreier seg om en bevegelse. 

Omsettelige kvoter introduseres ikke nødvendigvis etter at det er blitt foretatt grundige 

analyser av om dette er løsningen på problemet. En undersøker heller ikke empirisk  de 

problemer som følger i kjølvannet og som også innebærer kostnader for samfunnet. Slike 

systemer er nemlig ikke problemfrie. Forskningen internasjonalt begynner nå å bli ganske 

omfattende, og en kunne forvente at Tveteråsutvalget i større grad hadde trukket på denne. 

Såkalt ‘evidensbasert politikk’ bør vel også bli praksis i fiskerinæringen. En kan ikke bare 

bygge politikken på ideologi, teori og uprøvde hypoteser. 

For noen uker siden var jeg opponent på en doktoravhandling ved Oxford-universitetet, der 

kandidaten Emma Cardwell hadde studert erfaringene fra Storbritannia med omsettelige 

kvoter. For vel år siden var jeg tilsvarende opponent ved en tilsvarende disputas i Danmark 

(Jeppe Høst).  Fra før av foreligger det studier fra Island, og fra USA og Canada. Det skjer 

stort sett det samme over alt: Geografisk konsentrasjon, økonomisk ulikhet, kvoteeierne som 

sitter på land, fiskere blir leietakere, fremmedkapitalen overtar. Interessant er også at 

partsrederimodellen forsvinner når folk selger seg ut og det ikke er andre enn banker og 

investorselskaper mye penger på bok eller goodwill i banken som har råd til å kjøpe. Dette 

skjer ikke nødvendigvis brått, og heller ikke i første generasjon, men når de unge skal overta. 

Fiskeren som lønnstaker 

Tveterås uttalte på møtet i Båtsfjord: «Vi må stille spørsmålet om vi fortsatt skal tenke på 

fiskeren som en mann med egen båt – eller som en som er ansatt i en bedrift som for eksempel 

driver et landanlegg.» Blir fartøyer drevet mer effektivt når de som står om bord er 

lønnstakere? Fiskerne må selv svare om de synes et liv som lønnstaker er fristene. Jeg har 

imidlertid alltid trodd at drømmen om å være skipper på eget fartøy, med den frihet det 

innebærer til selv å bestemme, er en viktig grunn til at folk vil i det hele tatt vil bli fisker. Og 

er en kun mannskap, er det bedre å være ansatt av far sin enn av en bedrift på land. Da har en 

utsikt til en gang å overta båten og kvoten. 

Erfaringen både her hjemme og i andre land er at det ikke er noen særlig god ide å drive fiske 

fra land. Skipperen må ha autonomi. Han vil ikke være komfortabel med å sitte på havet og 

vente på ordre og å oppleve å bli kommandert inn til lands midt i godt fiske. Ingen blir skipper 

direkte fra skolebenken eller arbeidskontoret. Fiskeryrket krever kunnskap som det tar år å 

skaffe seg. Det er forskjell på å fiske og det å stå langs et samlebånd der arbeidet er redusert 

til enkle håndgrep.  

Daglig leder på Båtsfjordbruket var inne på dette under møtet i forrige uke der Tveterås 

presenterte rapporten.  «De får de gjøre det de er gode på, nemlig å hente fisken. Så kan 

industrien gjøre det den kan, nemlig å produsere og videreforedle råstoffet.»  (Han fortsatte 

med å si at «vi er ikke interessert i å bruke masse penger på kvoter, selv om muligheten åpner 

seg»). (Finnmark Dagblad, 2.3 2015). Denne bedriften har for øvrig drevet godt i alle år, og 

var det eneste i Finnmark som ikke lå med brukket rygg etter fiskerikrisen tidlig på 1990-

tallet.  

Om transaksjonskostnader i fiske kontra fiskeforedling kan det dessuten sies at det er åpenbart 

urasjonelt at hver enkelt filetarbeider er selvstendig næringsdrivende, som forhandler om pris 

og lønn hver gang fileten passerer på båndet. Da er det transaksjonskostnader å spare ved å 

ansette folk. Det er ikke når fiskekassene heises på kaia, og særlig ikke når en har Råfisklaget 

til å administrere transaksjonen. Partene vet hvilke betingelser de har å holde seg til, og 

fiskerne er garantert oppgjør.  
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Likeledes, det argumentet som brukes for å privatisere fiskeriallmenningen, nemlig at en tar 

bedre vare på det en selv eier en det andre eier, gjelder også her. Jeg har sterkt i minnet da 

Torbjørn Trondsen, en annen studiekamerat, kona mi og jeg turnerte rundt Skottland 

sommeren 1973. I Aberdeen fant vi havna pakkfull av industritrålere og kystfiskefartøyer. 

Kontrasten var slående: Mens trålerne var en samling rustholker, var kystfartøyene sirlig malt 

og godt vedlikeholdt. Da jeg kom tilbake 30 år etter var havna tom for fiskefartøyer mens det 

ved kai lå en del supply-skip.  

Vertikal integrasjon 1 

Jeg har et annet minne som har festet seg, dette fra 1984, da jeg tok familien med til Halifax i 

Canada for et års forskningsopphold. På tur rundt Nova Scotia havnet jeg innom Lunenburg, 

som på den tiden kunne skryte av å ha verdens største fiskeindustribedrift, tusener av ansatte, 

enda større enn i Murmansk, vertikalt integrert selvsagt med en imponerende armada av 

trålere. Men det som fikk meg til å undres var streikende fiskere i «picket-line» utenfor 

bedriftens hovedkontor. Tilsvarende kunne jeg ikke huske å ha sett i Norge – og hvorfor det? 

Det fikk meg til å tenke på noe Ottar Brox skrev i en bok han ga ut på Newfoundland på 

begynnelsen av 1970-tallet: Han oppdaget ikke den norske råfiskloven før han kom til 

Canada. Dette ikke fordi en hadde en tilsvarende lov der, men nettopp fordi de ikke hadde det.  

Selvstendige fiskere og som har Råfiskloven i ryggen når de forhandler med kjøpersiden har 

ikke behov for å gå til streik. Det er jo heller ikke noe poeng i å gå til streik mot Råfisklaget. 

Det er jo deres eget. Er man uenig med noe kan en ta det opp på årsmøtet eller slå på tråden til 

Trygve Myrvang. Det er når fiskeren blir lønnstaker, at han kan finne det relevant å gå til 

streik. Det kan altså hevdes at den organiseringen vi har, med Råfiskloven og Deltakerloven 

som basis, har bidratt til å skape arbeidsfred i norsk fiskerinæring – og det tjener ikke minst 

kjøpersiden på.  

Arbeidsfreden kan man ikke ta for gitt. Vertikal integrasjon for å sikre synkronisering av 

aktivitetene forutsetter disiplin i rekkene og hierarkisk ledelse for å lykkes, særlig når 

bedriftene blir store, og da trengs det arbeidsfred, godt samarbeidsklima, oppgaveorientering i 

stedet for rettighetsorientering. Konflikten mellom arbeid og kapital, mellom leverandør og 

mottaker blir ikke borte ved vertikal integrasjon, men flyttes bare inn i bedriften. Jeg kan ikke 

se at Tveteråsutvalget drøfter kostnadene ved vertikal integrasjon.  Det er slettes ikke sikkert 

at det totale regnestykket taler i dets favør.   

Jeg synes også, når en først diskuterer transaksjonskostnader og framhever gevinstene ved 

vertikal integrasjon, godt kunne lagt vekt på den besparelse som dagens organisering gjennom 

salgslagene. Kollektive prisforhandlinger må jo åpenbart være en rasjonalisering i forhold til 

individuelle prisforhandlinger hver eneste dag på kaikanten. (Jeg ser av Råfisklagets 

hjemmeside at de har behandlet 40 000 fangster hittil i år).  

Vertikal integrasjon 2 

Vertikal integrasjon kan nok gi koordineringsgevinster og dermed reduserte 

transaksjonskostnader, som Tveteråsutvalget er opptatt av. Men mens den marginale 

kostnadskurven går ned for hver ny transaksjon som integreres i bedriften, så går kurven for 

organisasjonskostnader opp.  Vertikalt integrerte bedrifter blir gjerne større og mer komplekse 
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organisasjoner å lede. Interessekonflikter i verdikjeden, som det snakkes lite om i 

Tveteråsrapporten, blir ikke borte, men flyttes inn i bedriften.  

Hvis vertikal integrasjon er løsningen på koordineringsproblemet, og hele verdikjeden er 

fokuset og ikke bare foredlingsindustrien, så kunne en kanskje forventet en utredning om 

mulighetene og fordelene ved at fangstleddet integrerer framover – via salgslagene eller 

gjennom produksjonssamvirke, slik Camilla Brattland og Gunnar Grytås er inne på i en 

kronikk i Nordlys nylig (5. mars). Men slik har ikke Tveteråsutvalget tolket mandatet de fikk, 

selv om en nevner at det er flere måter å løse koordineringsproblemet på.  

Det oppstår et koordineringsproblem når fiskeindustrien ikke bare trenger nok råstoff, men 

også til rett og kvalitet. Når «Jentan på filèen» står klar med filetkniven, da hjelper det lite 

med en «sang». Da trenger de noe mer håndfast. Det handler ikke bare om å ha nok råstoff. 

Her må aktiviteter «matches». Om en ikke kan løse dette gjennom vertikal integrasjon, ved å 

gjøre fiskeren til lønnstaker så må en finne ut andre måter, for eksempel forpliktende 

samarbeid mellom båt og bedrift, eller ved at en satser på en type produksjon hvor dette 

behovet ikke er like presserende, som ved produksjon av ferske eller konvensjonelle 

produkter. Dette koordineringsproblemet var for øvrig tema for min egen doktoravhandling på 

midten av 80-tallet, der jeg reiste rundt på kysten og studerte hvordan dette konkret løses. Noe 

tilsvarende mener jeg Tveteråsutvalget burde ha gjort. Da tror jeg repertoaret av mulige 

løsninger ville ha blitt utvidet. 

Innovasjon 

Begrepet innovasjon går igjen 238 ganger i rapporten. Tveteråsutvalget ønsker å fremme 

innovasjonsgraden i sjømatindustrien. Dette er utvilsomt et aktverdig mål, men vertikal 

integrasjon som er et av tiltakene som nevnes i denne forbindelse er ikke i seg selv en 

innovasjon, heller ikke i norsk fiskerinæring. Det fins det lang tradisjon for, det skjedde da 

trålerne ble introdusert. Hvor vellykket dette har vært, kan diskuteres.  

Det er selvsagt relevant å drøfte forholdet mellom lønnsomhet og innovasjon. Utvalget mener 

at dagens organisering svekker innovasjonsevnen og dermed lønnsomheten i hele næringen.  

Det sier seg selv at når Råfisklaget øker  prisen, så fører det til høyere kostnader i 

foredlingsleddet, og at dette går ut over lønnsomheten hos sistnevnte. Utvalget påpeker 

imidlertid at salgslagene sjelden tar i bruk monopolmakta. Det er derfor ikke umiddelbart gitt 

at råfiskloven og deltakerloven reduserer effektiviteten og innovasjonsevnen i 

foredlingsleddet, og slett ikke i næringen totalt sett. Men i teorien gjør den kanskje det.  

Et moment er at råfiskloven/salgslagsloven og lov om eiendomsrett henger sammen, selv om 

de ble introdusert på forskjellig tidspunkt. Råfiskloven sikrer at makta sitter på den ene siden 

av bordet under prisforhandlingene. Det gjør også eiendomsretten. Om fiskeindustrien skal 

kunne eie fartøyer og kvoter, vil makte flytte seg over på andre siden. Hva slags 

prisforhandlinger får man da? Hadde jeg vært fisker, ville jeg ikke ha gitt meg lett på dette.   

Det er et godt prinsipp at den som foreslår endringer må godtgjøre at de er nødvendige. Jo 

mer omfattende reform, desto tyngre bevisbyrde. Denne byrden ligger på utvalget. Fiskerne er 

ikke de som må legge dokumentasjonen på bordet, og særlig ikke når det handler om en 

lovgivning og en organisering som har stått seg godt i mange tiår, og som fiskere i andre land 

ser på misunnelige øyne.  

Spørsmålet er om utvalget leverer overbevisende argumentasjon som fiskerne bare bør bøye 

nakken for. Her er det ikke nok å snakke i generelle vendinger. Her trengs det empiri. Er det 
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for eksempel slik at innovasjonsevnen i fiskeindustrien har økt etter at bedriftene fikk lov til å 

kjøpe seg inn i kystflåten? Gjelder Tveteråsutvalgets tese, bør dette svaret helst bli ja.  

Men da må en også kontrollere for spuriøsitet, dvs. for andre faktorer som spiller inn på 

innovasjonsevnen. Det kan jo godt tenkes at innovasjonsevnen og lønnsomheten bestemmes 

andre steder, f.eks. i markedene. En risikerer derfor å tilskrive vertikal integrasjon større 

betydning for innovasjon enn den faktisk har. Det er i hvert fall ikke gitt at innovasjon krever 

større lønnsomhet på fiskernes bekostning. Dette kunne jo komme til å gå ut over 

innovasjonsevnen i fangstleddet, for det er vel ikke bare i foredlingsleddet at sammenhengen 

mellom lønnsomhet og innovasjon gjelder?  

Da er det også et poeng å minne om at råfiskloven i sin tid innført for å hindre at kjøperne tok 

prisreduksjoner i markedet igjen ved å redusere prisen til fisker. Ved at råfiskloven stengte for 

denne muligheten var tankegangen at kjøperne og eksportørene dermed til å anstrenge seg 

mer i markedet, og således bidra til at kaka til fordeling og til landets beste ble større.   

Råfiskloven ble innført etter avstemning blant fiskerne, og viste nærmest unison oppslutning. 

Jeg har ikke registrert at denne oppslutningen er blitt borte, men skal loven endres eller 

avskaffes kunne det kanskje være behov for en avstemning igjen. Nå tror jeg altså ikke at 

råfiskloven er i særlig fare, i hvert fall ikke på kort sikt. Den er jo som sagt nylig renovert, 

uten at grunnprinsippene er endret. Slik jeg leser den nye loven er det heller snakk om en 

konsolidering, ja faktisk utbygging, enn vinge-klipping. Fiskernes «grunnlov» er ikke lett å 

skubbe seg på, heller ikke for denne regjeringen.  

Definisjonsmakt 

Jeg hører i mitt miljø av og til uttalt at råfiskloven og deltakerloven tilhører en forgangen tid, 

da fiskerne var mange og fattige og hadde behov for beskyttelse. De har selvsagt rett i at 

Norge er et annet sted enn det er i dag og at fiskerinæringen ikke er til å kjenne igjen fra den 

gang disse lovene ble innført. Antall fiskere har gått drastisk tilbake, kvotesystemet har gjort 

at de gjenværende sitter på store kapitalverdier som de kan omsette gunstig førtidspensjon. 

Men om fiskerne kanskje ikke ar det samme behov for beskyttelse som før, så har kanskje 

fiskerisamfunnene det, kanskje til og med mot fiskerne som tar kvotene med seg og flytter.  

Om ikke legitimeten til dette lovverket er svekket blant fiskerne, så er den kanskje det i det 

politiske miljø av årsaker jeg her har nevnt. Når Tveteråsutvalgets reformforslag begrunnes 

med ord som frihet, likestilling, nøytralitet, og tillit, da gjelder det ikke å gi fra seg 

definisjonsmakta. Da er det blant annet relevant å løfte frem et begrep om rettferdighet. Er det 

rett og rimelig det Tveteråsutvalget foreslår? At noen blir tapere, kan det ikke være tvil om. 

Det er blitt vanskeligere å forsvare seg mot utvalgets argumenter når antall fiskere er gått så 

mye tilbake, når fiskerne har foretatt det mange vil beskrive som en klassereise, når Norges 

Fiskarlag har avskrevet seg ansvar for bosettingsstrukturen og kystsamfunnene. Fiskarlaget vil 

ha mer strukturering, etter hva jeg har forstått. Det vil også Tveteråsutvalget. Beskriver man 

struktureringen som en suksess, er det ikke lett å si at en ikke vil ha mer suksess.  

Det er mulig at fiskerne isolert sett har tjent på struktureringen, men jeg er ikke sikker på om 

kystkommunene har det. Om dagens reguleringssystem sier Tveteråsutvalget selv på side 101 

at «hvis formålet til myndighetene å sikre en geografisk inntektsfordeling, er det ikke opplagt 

at dette kvoteregimet er det mest effektive.» 

I en reportasje fra Andøy i Fiskeribladet/Fiskaren for noen dager siden (5.3.15) sies det at 

torskekvoter 5-6000 tonn er solgt ut av kommunen de senere årene.  Det er ved 
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generasjonsskifte det tydeligvis skjer, akkurat som det hevdes i den engelske 

doktoravhandlingen jeg nevnte. Ungdommen har ikke råd til å overta, og arvingene vil gjerne 

ha ut det de har krav på. Ordføreren i Andøy er likevel optimistisk. Han er fra samme parti 

som ministeren, og er vel dermed programforpliktet til å være det. «Andøy ligger midt i 

smørøyet, og skreien endrer neppe kursen» sier han. Problemet er imidlertid at mens skreien 

siger inn, siger kvotene ut.     

Hvis en tror at Tveteråsutvalgets forslag vil løse det problemet som utspiller seg i Andøy 

kommune og andre steder på kysten, så er en superoptimist.  Men det går kanskje an å holde 

optimismen oppe ved å betrakte det som et ikke-problem, som Tveterås gjør.  

Det må sies at den utvikling som vi ser i Andeneseksemplet er resultat av en politikk og et 

system som har betydelig støtte blant fiskerne. Fiskerne stiller derfor dessverre, tror jeg, 

svakere i dag overfor Tveteråsutvalget enn de ville gjort for la oss si 25 år siden da 

fartøykvotesystemet ble unnfanget. Det har ikke manglet på advarsler og alternative 

perspektiver underveis. 

Makta rår 

Det er vel i fiskerinæringen som ellers at det til syvende og sist er makta som rår, ikke 

kunnskapen og argumentene. Dette kan også være bra av og til. Det kommer an på hvor 

makta sitter. Det var folkemakta som seiret i Trollfjordslaget for nøyaktig 125 år siden. Det 

var også folkemakta som vant da råfiskloven og eiendomslovgivningen ble etablert. I ettertid 

tror jeg ikke vi kan si det samme da det kvotesystemet ble innført i 1990.  Om 

Tveteråsutvalget skulle vinne fram i Stortinget, så vil det ikke akkurat bli lettere å vinne 

makta tilbake. Makta vil forflytte seg fra båt til bedrift. 

Jeg går ut fra at fiskerne ikke legger seg flate for Tveterås-utvalget. Det ville i alle fall jeg 

ikke jeg gjort om jeg hadde vært fisker. Det kan de blant annet gjøre ved å henge seg på 

Trygve Myrvangs dissensuttalelser i rapporten, som etter min vurdering uttrykker klokskap og 

erfaring, og ikke ønsketekning basert på nyliberal politikk og teori. Men i lengden nytter det 

ikke bare å snakke for sin syke mor. Fiskerne må selv ha gode argumenter om hva som gagner 

fellesskapet. Får man privilegier så har man også et samfunnsansvar. Her trengs det 

konstruktive svar fra fiskernes side, også på de problemer Tveteråsutvalget ble nedsatt for å 

utrede. Fiskerne bør likeledes ha et svar på hva en gjør med det problemet som utspiller seg i 

Andøy kommune. 

Om en vil ha argumenter, kan en konsultere FAOs nye retningslinjer for småskalafiske som 

ble vedtatt på COFI-møtet i juni i 2014, og som også Norge sluttet seg til. Den tenkning om 

fiskeri og fiskeriutvikling som gjennomsyrer de 100 paragrafene som utgjør dokumentet, er 

fundamentalt forskjellig fra de som preger Tveteråsutvalgets innstilling. Dette kunne jeg 

gjerne snakke om, men det får eventuelt bli en annen gang.  

Til slutt: Tveteråsrapporten har mange fine fotografier. Det siste viser en enslig båt på tur ut. 

Det er vakkert, det er majestetisk. Men jeg synes også at det er temmelig stusslig, og derfor 

symbolsk som et siste bilde. Det er ikke akkurat preget av konkurranse som Tveterås priser så 

høyt og som Axel Revold skildrer i sitt berømte maleri «Fiskeflåten går ut», som viser utror i 

Lofoten.  
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