Vi må ta vare på suksessformelen

Av styreleder Johnny Caspersen og administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag
Fiskerinæringen setter rekord etter rekord. Det er nå vi har manøvreringsrom til å sikre at den
fortsetter å bidra både med store eksportinntekter til landet og til en levende kyst i overskuelig
fremtid.
Norges Råfisklag har nylig avholdt årsmøte i Tromsø. Det skjedde midt i en helt fantastisk tid for
fiskerinæringen i Norge. Råfisklaget omsatte for rett under ti milliarder kroner i 2015, som var et
kraftig hopp fra rekordåret 2014. Jeg føler meg trygg på at den rekorden vil bli slått igjen i år.
Fiskerinæringen har nylig opplevd at vinden har stilnet etter en stormfull periode med stadige
kursendringer og stor usikkerhet. Den stormen har ikke blåst ute på havet, den har blåst i Oslo og på
Løvebakken. Og den har i aller høyeste grad vært menneskeskapt.
Vår næring må endre og tilpasse seg, moderniseres og ligge i forkant. Innovasjon og nyskapning er
en del av den daglige driften både på sjø og land. Men det betyr ikke at de fundamentale
rammevilkårene, grunnmuren og bærebjelkene, kan være oppe til full debatt hele tiden, med stadige
trusler om dramatiske endringer og full omskriving av gjeldende regler.
Jo, da, også disse rammevilkårene har vært justert, modernisert og tilpasset. Men det har skjedd
langsomt, respektfullt og etter grundige debatter.
Det var derfor viktig at regjeringen selv konkluderte med at deltakerloven skal ligge fast og at
Stortinget sendte en klokkeklar melding til regjeringen om at fiskesalgslagsloven skal bevares.
Vinden har stilnet.
Stabile og forutsigbare rammebetingelser har vært og vil fortsatt være en viktig del av
suksessformelen for norsk fiskerinæring.
Myndighetene har varslet et løft i bestands- og ressursforskningen, og det skal rettes fokus mot
markedsadgangen. Dette er helt sentrale punkter.
Samtidig er det viktig at vi ser fremover og ikke glemmer at vi faktisk må fornye og forbedre oss.
Fiskesalgslagene, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge har i den sammenheng skrevet under på det som
har blitt kalt en «historisk enighet». Det er en enighet der alle gir avkall på noen stridssaker, men til
gjengjeld får et felles fokus på de aller viktigste områdene for en samlet villfisknæring. Foran oss
ligger garantert mye hardt arbeid. Det er lettere å sette opp og skrive under på en enighet enn å
iverksette og gjennomføre de konkrete handlingene.
Det er i medgangstider det er lett å glemme at det også vil komme motgang. Det er lett å la seg rive
med og tenke kortsiktig på hvordan vi kan maksimere profitten og uttellingen. Det er i medgangstider
at minsteprisen, kontrollmekanismene, deltakerloven og kystsamfunnene plutselig kan se
unødvendige ut – og spesielt om utkikkspunktet står langt inne på fastlandet.
Det er politikerne som må sørge for å gi næringa gode rammebetingelse, men det er mye vi alle kan
gjøre bedre. Det kan handle om å stå sammen om det som er viktigst for fellesskapet, å legge til side
de små feidene og sørge for klare budskap til beslutningstakerne. Men først og fremst handler det
selvsagt om å gjøre jobben vår. For oss i Råfisklaget handler det om å tilrettelegge for en mest mulig

effektiv og god markedsplass, tilby de beste økonomi-, garanti- og oppgjørsordninger, utføre
kontroll- og veiledningsoppgaver og ikke minst være en pådriver i kvalitetsarbeidet.
Norges Råfisklag skal være endringsvillige og alltid forbedre oss i takt med nye tider. Vi skal samtidig
være på vakt når det blir foreslått endringer som vil være til skade for suksessformelen som har gjort
Norge til en stormakt på sjømat. Det er den samme suksessformelen som vil sikre at neste
generasjon høster ressursene fra havet på en lønnsom, effektiv og bærekraftig måte.
Vi ønsker en lønnsom og samtidig en levende kyst. Ikke alle verdier kan måles i kroner og øre.
Levende kystsamfunn med næringsklynger som blomstrer og hvor unge vil etablere seg innenfor vår
næring er viktig. Råfisklaget vil være en aktiv medspiller for å fremme en slik utvikling.

