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NORSKE FISKERIER
Overbeskatning og fordelingskonflikt i historisk perspektiv*

Denne artikkelen behandler den historiske bakgrunnen for overbeskatningen
i den norske fiskerinæringen. Jeg fokuserer på næringens økonomiske
utvikling og de økonomisk-politiske maktforholdene som er knyttet til denne
utviklingen.1
Ut fra denne gjennomgangen forsøker jeg så å antyde noen miljøpolitiske

alliansemuligheter mellom organisert miljøvern og næringsinteresser innen
fiskeriet og hva slags organisatoriske problemer en slik allianse vil stå overfor.

Fiskerikrise og konflikten mellom kystflåte og havflåte

Norskekysten er langstrakt med grunne havområder omkring. De varme
havstrømmene i dette området fører til en rik produksjon av plankton som er
livsgrunnlag for store mengder fisk. Vandringene til denne fisken inn til
kysten har gitt grunnlag for et utbredt kystfiske. Etter krigen har dette
tradisjonelle kystfisket blitt supplert med et mer teknologisk avansert og
kapitalkrevende havfiske med trål og snurpenot.
Til tross for den rike ressurstilgangen, har imidlertid de norske fiskeriene
vært kriseutsatte i etterlcrigstiden. Den siste ressurskrisa var innen det
nordnorske torskefisket i 1989-90. Fiskerikrisene har blitt møtt med kvotereguleringer og fredning. Lodda har vært totalfredet i perioden 1987-90, mens
kvotene på de øvrig<'. bestandene av sild, torsk, hyse og sei er blitt satt svært
lavt.
\
De rike fiskeressursene ville med forsvarlig forvaltning gitt opphav til et
betydelig nasjonaløkonomisk overskudd, men ressursene er blitt så nedfisket
at det offentlige må ut med store beløp i støtte til fiskerne. Statsstøtten har
ligget rundt en milliard kroner her årlig i de senere årene. Gjennom disse
subsidiene sementeres også overkapasiteten i fiskeriene. Strammere offentlige
finanser, nyliberalisme, EF-tilpasning og kanskje også økt vekt på miljøvern
har ført til at dette systemet er under politisk press. Men hvis fangstkapasiteten må bygges ned, hvem skal da trekke seg, og hva slags virkemidler skal
brukes til en slik nedbygging?
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Krisa har skjerpet fordelingskonflikten mellom kystfiskere med små fartØyer
og havfiskere med store trål- og snurpenotfartØyer. Denne konflikten har en
rekke sider. For det første går den mellom landsdeler. 90 prosent av
fiskerbefolkningen i Nord-Norge er kystfiskere. Kystfisket med ringvirkninger
har vært sysselsetttingsgrunnlag for den spredte bosetningen langs kysten av
Nord-Norge. I det øvrige kyst-Norge utgjør kystfiskeflåten en mindre andel
av den totale fiskeflåten, og de lokale næringsstrukturene er stort sett mindre
fiskeriavhengige. Videre er det en konflikt mellom forskjellige ledd i
foredlingsprosessen. Havfiskeflåten er nært tilknyttet et «fiskeriindustrielt
kompleks» basert på videreforedling av råfisk. Fiskeindustrien foretrekker de
store helårsdrevne havfartØyene som sikrer stabile leveranser framfor
leveranser fra sesongdrevne kystfartØyer. Siden frossenfiskindustri er hjørnesteinsbedrifter i en rekke lokalsamfunn i Nord-Norge, grumser denne
konfliktlinjen mellom fiskeindustri og kystflåte til bildet av en ren nordsørkonflikt mellom nordnorske kystfiskere og vestlandske havfiskere.
Endelig inneholder konflikten også økologiske momenter. Fra kystfiskerog naturvernhold hevdes det at årsaken til torskekrisa ligger i overfiske og
fiskemåte innen havflåten. Norges Naturvernforbund ved Barentshavutvalget
har stØttet kystfiskesiden i denne konflikten og går inn for sterke begrensninger på havfisket. Barentshavutvalgets utspill innebærer at de følger en
tradisjonsrik grønn eller rød-grønn populistisk linje innen norsk naturvern med
vekt på desentralisme, små enheter og enkel teknologi. Imidlertid har også
mer teknokratiske og markedsorienterte «blågrønne» miljøløsninger fått vind
i seilene utpå 80-tallet Fiskeriøkonomer har anbefalt omsettelige kvoter som
et middel til både å løse miljøProblemer og å effektivisere fisket. Ved at
kvotene er omsettelige er tanken at de mest effektive fiskerne kan kjøpe opp
kvoter fra mindre effektive fiskere. Et slikt virkemiddel vil sannsynligvis
styrke posisjonen til de kapitalsterke aktØrene tilknyttet havfiskeflåten.
Konsumfiskindustrien er også sterkt interessert i et slikt utfall. Det foreligger
altså to motstridende resepter for ressursvern som griper rett inn i den
pågående interessekonflikten mellom kystfiskere, havfiskere og foredlingsindustri. Dette innebærer at de økologiske ressursproblemene ikke kan løsrives
fra fordelings- og interessekonflikt innen fiskeriet En fungerende ressursvernstrategi kan heller ikke unngå å involvere seg i denne konflikten. I det
følgende skal jeg se på den økonomiske utviklingen som ligger bak framveksten av denne konflikten og hvordan de økologiske momentene i konflikten er
blitt stadig sterkere ettersom den teknologiske overkapasiteten har blitt bygd
opp. Periodiseringen gir en oversikt over argumentene i den historiske
gjennomgangen.

40
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Periode

Markedsintegrasjon I
ftsket

Teknologi

ReMursforvaltnlng

Reguleringer av fangstmengde og nskeredskap

CL 1900

Kombinasjonsdrift,
sterk subsistensorientering, i Nord-Norge forsterket av avhengighet
av handelskapital

Seilbåter, gam, line og
juksa, landnot

Overveiende kystfiskebevarte ressursene:
Fiskerne kom ilcke ut
pA fiskens oppvekstområde

Liberalt regime med fA
reguleringer fra 1857

1900-1945

Økt markedsintegrasjon, men fortsatt sterk
subsistensorientering.
Handelskapital svekket
med Råfiskloven 1938

Srørre båter drevet med
forbrenningsmotorer,
noe havfiske med trAl
og snurpenot

Fortsatt kystfiskedominans sikret ressursene

Forbud mot kystfiske
med snurpenot (1891)
og trAl (1908). Konsesjonsregulering av havtrAlfiske 1939

1945-70

Sterk markedsintegrasjon fremmet av fiskeres kontroll med omsetning samt statlig stØtte

Modernisering og mekanisering av flåten,
kraftig vekst i havfiskeflåten

Merkbar overbeskatning, spesielt i sildefisket

Liberal håndheving av
konsesjonsregelverket
åpnet for økt havfiske

1970-90

Ytterligere markedsintegrasjon, fiskeriene
avhengige av statlige
subsidier

Ytterligere moderniseringer

Sterk overbeskatning
for en rekke fiskearter,
ogsA innen torskefisket

Streng konsesjonsregulering; Deltaker begrensning, redskapsregulering. Periodevis
fangststopp og fredning

Fiskeriet fram til andre verdenskrig: Fiskerbønder og nessekonger i
økologisk balanse
De norske fiskeriene kan grovinndeles i sildefiske og torskefiske. Sildefisket
foregår etter fiskearter som sild, lodde, makrell, brisling og kolmule. I nyere
tid har denne fisken i stor grad gått til oppmaling til mel og olje. Torskefisket
går derimot hovedsakelig til konsum; torsk, sei, hyse, lange, uer og brosme.
Rekefangst regnes også ofte til torskefisket. På 1800-tallet var sildefiske - på
den tiden først og fremst for konsum - det viktigste kommersielle fisket på
Vestlandet, mens torskefiske dominerte i Nord-Norge. Forskjellene mellom
disse fiskeriene fikk stor betydning for regionale utviklingsforskjeller.
I det 19. århundre var fiske den viktigste næringsveien ved siden av
jordbruk i kystområdet fra Lindesnes og nordover. Som regel var fiske den
viktigste pengeinntektskilden da mye av jordbruket i dette området var rent
subsistensorientert. Fiskeriene var sterkt eksportorienterte med eksportandeler
på 70-80 prosent av samlet fangstkvantum. Rundt 10-12 prosent av Norges
yrkesbefolkning deltok i de store sesongfiskeriene. I tillegg vokste en rekke
sidenæringer med fisket. Fiskevirksomheten ble hovedsakelig drevet av bønder
på sesongbasis ved siden av jordbruk.
Inntil slutten av 1800-tallet eide fiskerne i hovedsak sitt eget produksjonsutstyr. Fisket skjedde med små åpne båter drevet av årer eller seil, det
måtte derfor begrenses til kysten. De viktigste fiskeredskapene var snøre, line,
gam og landnot. Veksten innen fisket var hovedsakelig et resultat av økt
arbeidsinnsats i fiskeriet Men det var også forskjeller mellom regioner og
mellom typer fiskerier. På Vestlandet vokste det fram et mer markedsorientert
spesialisert fiskeri enn i Nord-Norge.
I det nordnorske torskefisket skjedde det ikke nevneverdige forandringer
av fangstmåter. Kystfisket var forholdsvis stabilt da torsken flyttet seg lite.
Det var derfor ikke nødvendig å bruke slØrre båter eller mer effektive,
kostbare redskaper. Innen sildefisket skjedde det derimot en viss utvikling.
Vårsildefisket ekspanderte voldsomt på Sørvestlandet i første halvdel av det
19. århundret med Stavanger som sentrum. I motsetning til torsken kom ikke
silda inn på de samme stedene for å gyte, den flyttet seg hele tiden. Silda
flyttet seg stadig lengre nordover langs kysten. Dette fikk store deler av
befolkningen på Sørvestlandet til å oppgi fisket og investere fiskeinntektene
i jordbruket Men noen spesialiserte seg på fiske og fulgte etter fisken. Silda
begynte å komme inn nord for Bergen fra omkring 1850 og helt opp mot
Vesterålen, Lofoten og Helgeland i 1860-årene. Vestlandske sildefiskere tok
da i bruk losjibåter og stØrre og bedre fiskebåter konstruert for seiling.
Utviklingen førte til at kapitalbehovet økte i sildefisket Sildas mobilitet
hindret en klassedifferensiering av nordnorsk type. Stabiliteten til torskeinnsigene gjorde at Lofotværeiere kunne etablere seg som lokale overklasser

42

med grunnlag i utleie av fiskevær, lån til fiskere og handelsvirksomhet
Fraværet av en slik utbyttende tradisjonell overklasse i sildefisket, var en
ytteligere grunn til at utviklingen i sildefisket var mer dynamisk enn i
torskefisket.2
Fra 1880-årene vokste et norsk havfiske fram med skøytefiske på bankene
ved norskekysten og langs kysten av Island. I Ullstein og Hareide nær
Ålesund ble det brukt dampbåter til slikt havfiske. Båtene ble i stor grad
finansiert av fiskerne selv gjennom samvirkeordninger. Nordlendingene
fortsatte derimot å satse på det mindre kapitalkrevende kystfisket og garderte
seg mot feilslag i dette fisket med fiskerbondekombinasjonen i den grad
betingelsene lå til rette for jordbruk. Den lette ressurstilgangen gjorde dette
lite kapitalkrevende «høstingsbruket» til den mest attraktive tilpasningsstrategien.
I slutten av det 19. århundre falt prisene for den tradisjonelle norske
fiskeeksporten av tørrfisk, klippfisk og saltsild. Dette gikk sammen med
ressursnedgang i det nordnorske kystfisket Samtidig truet nye driftsfonner det
tradisjonelle fisket i Nord-Norge. Dette førte til krasse konflikter mellom
nordnorske fiskere og nye grupper av kapitalistiske entreprenører. For å forstå
utfallet av disse kofliktene er det viktig å ta en kikk på norske sosiale,
politiske og økonomiske forhold rundt århundreskiftet.
Sammenliknet med Vesteuropa fikle Norge en relativt tidlig demokratisering og en relativt sen modemisering av fiskeriene. Den lette ressurstilgangen ved kystfiske gjorde at ansporingene til modemisering og yrkesspesialiser- ·
ing var små sammenliknet med land som Holland og Storbritannia, hvor det
vokste fram kapitalkrevende og kapitalistisk organiserte havfiskerier.
Kystfiskerne brukte sin nyvunne politiske styrke til å forsvare denne næringsveien. Fiskerinteressen i Norge var tidlig representert på Stortinget I
begynnelsen av århundret var de representert av embetsmenn, så i økende grad
av fiskere og fiskehandlere. Med det parlamentariske gjennombruddet i 1884
og den påfølgende utvidelsen av stemmerettigheter, organisasjonsutvikling og
partidannelser, hadde fiskeribefolkningen store potensielle maktmidler til å
forsvare seg mot ny teknologi og kapitalistiske inngrep på et tidspunkt da
fiskeriene i Vesteuropa var sterkt kapitaliserte og med liten tallmessig
betydning.3
Gjennom det 19. århundre hadde omsebling, transport og tildels foredling
av fisk blitt overtatt av handelskapitalistiske grupper. Kapitalistiske grupper
investerte imidlertid ikke i moderniseringer av selve fangsten. Dette endret seg
mot slutten av århundret da det ble forsøkt anvendt store notbruk fraktet med
dampskip. Fiskerne oppfattet dette som en trussel mot deres tradisjonelle
levevei. I 1980 førte denne konflikten til det såkalte Trollfjordslaget mellom
mannskapet på et dampskip og fiskere. Fiskerrepresentanter brakte fiskere
saken til Stortinget, som i 1891 vedtok lover mot bruk av snurpenot Dette ble
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stadfestet med Lofotloven av 1897. I 1908 ble forbudet utvidet til trålfiske
langs kysten. Denned ble det etablerte kystfisket skjermet mot kapitalistisk
drift som bare kunne finne sted på bankene og i fjerne farvann. 4
Fiskerne fikk på ny vist politisk styrke i 1903 i en konflikt som kan sies
å ha vært den første egentlige miljøkonflikten innen fiskeriet Kobbeinvasjon
i Finnmark hadde da ført til redusert torskefiske. Fiskerne hevdet at dette
skyldtes at hard hvalfangst med bruk av Sven Foyns nye harpun reduserte
hvalbestanden som holdt selen borte. En gruppe fiskere gikk til angrep på
Sven Foyns hvalstasjon i Mehamn og rev den ned. Parlamentarisk ble saken
om hvalfredning tatt opp av Alfred Eriksen, en tidligere venstremann som
stilte for Arbeiderpartiet i Troms til valget i 1903 med hvalfredning som
merkesak. Etter at Eriksen ble valgt inn på Stortinget på hvalsaken skiftet
også venstrerepresentanten Egede-Nissen fra Finnmark til Arbeiderpartiet
Denned fikk Arbeiderpartiet sitt parlamentariske gjennombrudd i Nord-Norge
i tilknytning til hvalsaken. 5 Fiskerinteressene fikk bred slØtte i Stortinget.
Hvalfangstselskapet ble riktignok tilkjent erstatning for fiskernes ødeleggelser,
men hvalen i norske farvann ble i 1904 fredet for en tiårsperiode.6
Fra begynnelsen av det 20. århundret ble kystfisket modemisert ved at det
ble tatt i bruk forbrenningsmotorer i båtene. Med investeringer i nytt utstyr
økte fiskernes gjeldsposter. Fiskerne ble derfor hardt rammet av deflasjonspolitikken i 1920-årene og den økonomiske krisa fra slutten av 20-årene og
utover i 30-årene. Depresjonen i verdensøkonomien utløste internasjonal
proteksjonisme som rammet det eksportorienterte fisket hardt. Fiskeribefolkningen økte likevel, siden ungdomskullene i kystbygdene hadde små
muligheter til å få seg annet arbeid enn jordbruk og fiske på foreldrenes bruk.
Trengselen i fiskeriet gjorde at det var stor fiendtlighet mot ny kapitalkrevende og arbeidssparende teknologi. 7
Trålfangst langs norskekysten var forbudt, men det var ikke noe forbud
mot havtrålfangst fra Norge i andre farvann. Videreforedlere av fisk i Bergen
og Kristiansund begynte nå å utruste trålere for å sikre stabil ressurstilgang
av fisk. Dette mØlte imidlertid protest fra fiskerhold, særlig i Nord-Norge.
Fiskerne argumenterte med at trålfangst ville presse prisene ned. Denne
fordelingskonflikten inneholdt også miljømomenter siden kystfiskerne hevdet
at trålerne beskattet fiskebestanden for hardt og ødela gyteplassene. Det ble
krevd at bare faktiske fiskere skulle ha rett til å eie fiskebåter. Både
vestnorske trålere og nordnorske kystfiskere mobiliserte politisk gjennom sine
lokale medlemmer av Arbeiderpartiet Drakampen pågikk innad i Arbeiderpartiregjeringen og på Stortinget. En midlertidig lov fra 1937 satte en stopper
for videre utbygging av flåten, og i 1939 kom et kompromisspreget lovvedtak.
Antall trålkonsesjoner ble begrenset til de eksisterende 12 og staten beholdt
kontrollen over utdeling av konsesjon for tråldrift når noen av de etablerte
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trålerne ble lagt opp. Fiskerimyndighetene fikk imidlertid fullmakt til åutvide
antall trålkonsesjoner hvis markedsforholdene bedret seg.8
Selv om det da hadde skjedd en gradvis modernisering av fiskeriet fram
mot andre verdenskrig holdt de sosiale forholdene - spesielt i det nordnorske
fiskeriet - seg noenlunde uendret. Dette begrenset ressursbeskatningen. Mens
ytre kapitalsterke grupper ble effektivt hindret i å investere i fiskeri av
fiskernes hardtslående mottiltak og politiske makt, så virket lokale klassefor- .
hold, husholdsorientering og begrenset teknologisk kapasitet til å begrense
moderniseringer innenfra.
Med termer fra bondeøkonomiteori kan en si at fiskerhusholdene var
preget av subsistensorientering heller enn kapitalistisk profittmaksimering.
FiskerbØndene var i varierende grad avhengige av markedssalg for å kjøpe
produksjonsmidler, konsummidler og betale skatter, men denne markedsavhengigheten var ikke total. Atskillige av produksjonsmidlene kunne skaffes
tilveie utenfor markedet, arbeidskraften var ikke lønnet og en stor del av
produksjonen innen jordbruk og fiske ble konsumert av husholdet. Ved bruk
av familiens arbeidskraft er ikke husholdet avhengig av pengeinntekter til å
betale lønner. Når det brukes primitive redskaper er også pengebehovet til
kjøp av produksjonsmidler begrenset. Dermed er markedstvangen forholdsvis
mild. Arbeidskraften kan brukes til å forøke pengeinntekter, men den kan også
brukes til å øke selvforsyningsgraden av konsumvarer, eller bedret levemåte
kan tas ut i mer fritid. 9
Bondehusholdtilpasningen i de nordnorske fiskeriene innebar betydelige
institusjonelle hindre mot en kapitalistisk utvikling i denne landsdelen.
Eventuell sparing foregikk innenfor hushold. ·Husholdets oppsparte ressurser
av produksjonsutstyr og jord ble for det meste brukt til å hjelpe barna med å
etablere seg økonomisk. Med store barnekull innebar dette at ressursene ble
spredt på flere hender. Dermed ble det et mindre tilgjengelig overskudd for
investeringer. Dette gjaldt spesielt for velstående hushold som best var i stand
til å legge til side et økonomisk overskudd som alternativ kunne ha vært
investert. Sterke egalitære normer og sosiale sanksjoner mot folk som prøvde
«å slå seg opp», hemmet også kapitalakkumulasjon. Slike hindre mot rask
teknologisk endring i fiskeriet ble forsterket av utbyttende klasseforhold, som
reduserte fiskernes tilgjengelige overskudd for investeringer.
Fram til slutten av 1930-årene var fiskerne avhengige av lokale oppkjøpsmenn som sikret seg betydelige andeler av inntektene fra fiskeeksport. Dette
begrenset fiskernes andel av inntekter fra fiskesalget. Oppkjøpsprisene svingte
i takt med fiskeinnsiget, slik at fiskerne fikk lavere priser når innsiget var
stort enn når det var lite. Fiskernes inntekter var derfor langt mer stabile enn
fangstmengden. Det overskuddet som de større oppkjøpsleddene akkumulerte,
ble i stor grad brukt uproduktivt. De sørnorske fiskeribedriftene med filialer
i Nord-Norge reinvesterte heller ikke lokalt Fisken ble brukt til råstoffer i
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videreforedling sørpå. Det overskuddet fiskerne satt igjen med til investering
i mer kapitalintensivt utstyr var minimalt. Med de ugunstige markedsforholdene var det hasardiøst å satse på spesialisert, kapitalkrevende havfiske framfor
næringskombinasjoner. Fiskeressursene var dermed også beskyttet av
oppkjøpernes ressurstapping av de lokale fiskersamfunnene. Fiskerne fortsatte
å bruke små båter og forholdsvis enkle redskaper på sesongbasis, og var ute
av stand til å komme ut til fiskens oppvekstområde på bankene. Dette var
også et resultat av at mangel på egnet teknologi i form av båter, redskap og
konserveringsmetoder gjorde det vanskelig å forfølge fisken kontinuerlig ute
på bankene. 10
Fra slutten av 1930-årene og utover i etterkrigstiden ble imidlertid disse
hindrene fjernet ·Først ble oppkjøpernes makt svekket av Råfiskloven. Dette
åpnet for en stØrre grad av teknologisk modemisering av fiskeriet innenfra
ved at fiskerne fikk hånd om en stØrre del av fiskeriinntektene. Utover i
etterkrigstiden ble det _så lempet på fiskeriets avskjerming fra ytre kapitalistiske interesser. Sammen med statlig stØtte til kapitalintensiv drift fremmet
dette teknologiske moderniseringer utenfra.
Fra 1935 hadde Arbeiderpartiet regjering med stØtte av Bondepartiet
Denne regjeringen brukte stØtte til primærnæringene som sysselsettingspolitikk, for å bøte på gjeldskrisa og som selvbergingspolitikk for å bedre
utenriksbalansen. Regjemingen Nygaardsvold møtte krisa innen fiskeriene med
betydelig prisstØtte for å bedre lønnsomheten. Denne støtten hjalp både
fiskeoppkjøpere og fiskere. Derimot innebar Råfiskloven av 1938 en
grunnleggende endring av klasseforholdet oppkjøper-fisker. Loven ble
forberedt av omsetningsorganisasjoner som vokste fram i fiskeriet opp
gjennom det 20. århundre. I mellomkrigstiden ble disse omseUlingsorganisasjonene gradvis innlemmet i den «korporative innflytelseskanalen», først med
Sildeloven i 1929-30 og så med Råfiskloven av 1938 som kom etter sterkt
press fra Norges Fiskarlag. Loven ga fiskernes salgsorganisasjon, Råfisklaget,
monopol på førstehånds omsetning av fisk." Dette ga fiskerne tilgang på
eksportinntektene av økt fiske og åpnet for at disse inntektene kunne
reinvesteres i modemisert fiskeutstyr.
Dette var et avgjørende brudd med klasseforhold som inntil da hadde
sikret at fiskeressursene ble bevart. Endringene i klasseforhold gikk sammen
med forbedret og billigere teknologi innen fangst og konservering. Sammen
med Arbeiderpartiets modemiseringspolitikk overfor fiskeriet i etterkrigstiden
åpnet dette for en beskaUling som var sterk nok til å true fiskebestanden.
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Fiskeripolitikken
stampesjø

1950- og 60-irene: Strukturrasjonaliseringer

I etterkrigstiden satte DNA-regjeringene i gang en politikk for å rasjonalisere
primærnæringene og sikre en arbeidskraftavgang til industri og moderne
tjenesteyting parallelt med en inntektsØkning til de som ble igjen i primærnæringene. Politikken ble begrunnet med den nye situasjonen innen eksport og
arbeidsmarkeder. I 1930-årene var det høy ledighet, nå var det mangel på
arbeidskraft og de internasjonale fiskeprisene steg. Dette rettferdiggjorde i
følge DNAs økonomiske program en reversering av politikken fra 1930-

årene.12
Nord-Norgeplanen ble lagt fram i Stortingsmelding nr. 85~ 1951.
Diagnosen her var at Nord-Norge hadde en underutviklet økonomisk stniktur,
blant annet fordi en for stor andel av arbeidsstyrken var innen lavproduktive
primærnæringer preget av smådrift, primitiv teknologi og lite kapital.
Målsetningen med planen var å stimulere de mest utviklingsdyktige økonomiske enhetene innen primærnæringene til å spare, låne og investere i ny
teknologi. Rasjonaliseringer av primærnæringene skulle så fremme en
arbeidskraftsvandring til industri og tjenesteyting. 13
I fiskeriene ble det i tråd med denne politikken satset på slØITe enheter og
mer videreforedling. Hovedsatsingsområdet for rasjonaliseringene var
torskefiskeriene. Det ble ansett som nødvendig å legge om fra tradisjonell
tilvirkning som klippfisk og lØrrfisk til mer valutaskapende og kapitalkrevende
virksomhet s0m frossenfisk. Fiskeripolitikken ble i stor grad utformet ut fra
hensynet til de nye fryseriene. Fisketilgangen til fryseriene skulle sikres ved
vertikal integrasjon der fryseriene fikle en egen flåte. På farlØysiden la
regjeringen vekt på at det måtte tas i bruk flere trålere i fisket for å sikre
stabile råvareleveranser til fryseriene da ujevne leveranser fra det sesongbetonte småbåtfisket førte til underlcapasitetsproblemer. 14
Etter krigen ble de strenge konsesjonsreguleringene av 1939 uthulet ved
tildeling av midlertidige konsesjoner. I 1951 kom en ny konsesjonslov for
trålere. Fiskeridepartementet kunne nå fritt gi konsesjoner til farlØyer under
300 bruttoregistertonn, mens konsesjoner til slØrre farlØyer var avhengig av
innstilling fra et rådgivende utvalg. I 1952 - ett år etter at loven var satt i
verk - var antall tildelte tråltillatelser til båter over 200 tonn økt fra 17 til 29
og fra 49 til 115 for båter mellom 50 og 200 tonn. Aktive fiskere hadde bare
fortrinnsrett for trålkonsesjoner. Når denne fortrinnsretten ille ble benyttet,
ble det åpnet for ille-fiskere. Adgangen for andre eiere enn fiskere ble
ytterligere liberalisert i en lov fra 1956.15
DNA-regjeringen forsøkte å hindre at oppbyggingen av en fiskeflåte og
foredlingsindustri basert på stordrift gill på bekostning av partiets velgerslØtte
innen fiskeriene og de nære forbindelse til Norges Fiskarlag. Denne
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balansegangen ble forsøkt løst ved at rasjonaliserings- og industrialiseringsprogrammet kom aktive fiskere til gode. 16 De store enhetene ble
systematisk fremmet på bekostning av de små. De mest levedyktige
økonomiske enhetene skulle stØttes gjennom den premieringen som lå i
skattefri avsetning av overskudd over et visst minstebeløp til kapitalinvesteringer. StØrrelsen på minstebeløpet sikret at det bare var de store produksjonsenhetene som fikk skattefritak. De billige lånene fra Statens Fiskarbank gikk
bare til enheter over en viss minstestØrrelse. Småbåtflåten var henvist til det
private lånemarkedet I 1969 og 1970 gikk rundt 70 prosent av Fiskarbankens
utlån til bygging av trålere. Utlånspolitikken ble kombinert med kondemneringstilskudd for eldre fartØyer. Statlig prisstØtte diskriminerte også
småbåter. Omregnet i tilskott pr. ukeverk mottok sjarkene i begynnelsen av
1960-årene 14-21 kr. pr. ukeverk, mens båter over 80 fot mottok 200 kr. Den
statlige minstelottsordningen som garanterer fiskerne en minsteinntekt
ekskluderte enmannsbåter for å hindre økt bygging av småbåter. 17
De diskriminerende tiltakene hadde liten virkning på kort sikt Sjarkflåtens
andel av den samlede fiskeflåten vokste, mens trålerflåten led under
mannskapsmangel og lav lønnsomhet. Andelen av mellomstore båter gikk
tilbake i etterkrigstiden, mens andelen små og store båter økte. En mulig årsak
til nedgangen i antall mellomstore båter og veksten i sjarkflåten var at både
eiere og mannskap på de gamle mellomstore båtene skaffet seg sjarker.
Utviklingen ble stimulert av tekniske framskritt som garnspill og juksatnaskiner som gjorde fiskeren i stand til å klare seg alene på en småbåt
Småbåtfisket ble brukt som en delinntektskilde. De små utgiftene til disse
båtene gjorde at fiske kunne kombineres med andre næringer, selv om den
tradisjonelle fiskerbondekombinasjonen ble mindre vanlig. I 1960 utgjorde
båter under 25 fot 63 prosent av det totale antall registrerte båter, i 1967 73
prosent. 18
Også på foredlingssiden ble det forsøkt gjennomført strukturrasjonaliseringer med økt satsing på frossenfisk framfor tØrrfisk og klippfisk siden
prisene på frossenfisk holdt seg bedre. Lønnsomheten innen filetindustrien var
lenge høy. Inntektene kunne avsettes skattefritt i produksjonsutstyr. Etterhvert
som produksjonskapasiteten ble utbygget i selve industrien, ble overskuddet
avsatt i trålere til de samme gunstige betingelsene. Det var denne vertikalt
integrerte trålerflåten som var økonomisk konkurransedyktig, mens de
uavhengige trålerrederiene slet med store problemer og hyppige konkurser.19
Ved utgangen av 1960-årene var det med politiske virkemidler blitt bygget
opp et «fiskeriindustrielt kompleks» basert på trålere, ringnotfartØyer og
videreforedling av frossenfisk, fiskemel og fiskeolje. I det vestlandsdominerte
sildefisket som på forhånd drev kapitalintensivt, hadde denne utviklingen gått
forholdsvis friksjonsfritt Den nye fabrikkvirksomheten var kontrollert av
sildefiskerederiene og denne virksomheten skapte ikke større konflikter innen
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fisket. I Nord-Norge og da spesielt det nordnorske torskefisket gikk utviklingen langt tregere. Den nye frossenfiskindustrien og en trålerflåte tilpasset
denne industriens interesser av jevn ressurstilgang hadde blitt innplantet med
politiske virkemidler. Sesongbetont kystfiske var imidlertid fortsatt utbredt
Trålerflåten sysselsatte fortsatt bare en liten andel av fiskerbefolkningen. Men
regnet i fangstkvantum var trål og snurpenot nå blitt viktige, og sysselsettingseffektene av den landbaserte videreforedlingen var betydelige.

Re~urskrise

og reguleringer i 1970- og 1980-årene

Den rådende oppfatningen i tidlig etterkrigstid var at havet var en uulØmmelig
allmenning. Etterhvert som ressurskrisene i fiskeriet meldte seg utover i 1970og 1980-årene, skjedde det en endring i denne oppfatningen. Allmenningen
måtte vernes ved statlige virlcemidler og reguleringer. Den nye situasjonen
med ressursknapphet kom som en følge av etterkrigstidens oppbygging av et
kostbart og teknologisk avansert fiskeri, der stadig flere av aklØrene var
tvunget til kontinuerlig helårsdrift for å dekke de store utleggene til produksjonsutstyr. Denne teknologiske opprustningen var orientert mot privat
«høsting» av fisk som var fritt tilgjengelig for alle parter, en friressurs.
Høstingen av friressursene skjedde med hjelp av avansert teknologi under
tilnærmet fri etablering (konsesjonsregelverket ble praktisert liberalt) og liten
overordnet regulering. Hvis denne dynamikken hadde fått spilt seg ut
uhemmet, hadde det vært stor fare for at fiskebestanden var blitt utryddet,
eller i hvertfall så redusert at fiskerinæringen hadde blitt avviklet. Men dette
er et lite trolig utfall i moderne kapitalistiske land med stort omfang av
statsintervensjon. I stedet har staten fra 1970-årene og utover grepet inn med
reguleringer for å berge bestanden, noe som i neste omgang har skapt nye problemer med overkapasitet, omgåelser av reguleringer og privilegier for
etablerte grupper. Gjennom reguleringer blir fiskebestanden til en viss grad
opprettholdt, men samtidig fører forskjellige former for statsstøtte til en solid
overkapasitet innen fiskeflåten og reguleringsbestemmelsene viser seg vanskelige å opprettholde i praksis.
De mest utsatte friressursene er stimfisk som lodde og sild, fordi det her
er mulig å gjøre store fangster nesten helt til bestanden er utryddet Bunnfisk
som torsk og kveite blir fortere ulønnsom fordi ·den går forholdsvis spredt,
derfor vil overfisket normalt ikke være så sterkt for disse artene. Det var da
også stimfisleressursene som først ble utsatt for overbeskatning. Sildefisket var
mer spesialisert og teknologisk avansert enn torskefisket, samtidig som det
lettere kunne drives lønnnsom rovdrift på disse fiskeressursene. I perioden
1945-1955/56 var vintersildefisket ined snurpenot i sterk vekst. I 1956 var
fangstkvantumet oppe i 12 millioner hektoliter. Som følge av overfiske, nye
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vandringsmønstre for fisken og endrede havtemperaturer, begynte fangstkvantumet deretter å falle til det lå under 1 million hektoliter i 1961/63. Denne
krisa ble mestret ved kombinasjonen av ny teknologi og beskabling av nye
fiskeressurser. Bruk av kraftblokk og sterkere nøter av nylon reduserte mannskapsbehovet og gjorde det lønnsomt å gå etter stadig mindre fiskeforekomster, mens fiske etter Nordsjøsild og senere makrell og lodde ga nye sysselsettingsmuligheter slik at sysselsettingen i snurpenotfisket ikke gikk ned selv om
mannskapsbehovet ble mindre. I perioden 1963-67 ble snurpeflåtens fangst
femdoblet og det ble bygget omlag 70 nye ringnotsnurpere. Ved inngangen
til 1970-tallet startet en ny og alvorlig ressurskrise som følge av overfiske.
Først falt sildefisket fra 1 500 000 tonn i 1969 til 40 000 tonn i 1971, og så
sviktet makrellen. Nedgangen ble til en viss grad balansert ved at loddefangstene økte fra 400 000 tonn i 1967 til 1 372 000 tonn i 1971. Dermed var
sildefisket blitt sterkt avhengig av fangsten av en enkelt fiskeart, lodda, som
er en hjørnestein i næringspyramiden i Barentshavet I 1970 ble det innført
registreringsstopp på nye ringnotfartøyer, og fra 1973 ble ringnotfisket
konsesjonsregulert.20
På tvers av gode fordelingspolitiske og distriktspolitiske forsetter bidro
konsesjonsreguleringene til å fremme store og etablerte rederier lokalisert i et
fåtall velstående kommuner i Møre og Romsdal og Hordaland. Det ble fort
etablert praksis at konsesjonen fulgte med på kjøpet ved omsetting av
konsesjonsbelagte båter, dvs. at myndighetene automatisk lot den nye eieren
få beholde konsesjonen. Kjøperen kjøpte ikke bare en fiskebåt, men også
retten til å fiske. Fiskerikonsesjoner ble et verdipapir som kunne selges videre
til en pris over fiskebåtens inntjeningsevne siden konsesjonen skatterettslig er
et driftsmiddel som gir muligheter for skatteavskrivninger. Konsesjonene tilfalt
kapitalsterke grupper med fiske som en av flere virksomheter.
Også etter konsesjonsreguleringene var det en betydelig fangstmessig
overkapasitet, og det fantes forskjellige måter å omgå reguleringene på.
Begrensninger i antall båter førte til at det ble bygget stØrre båter, begrensninger av tonnasje førte til effektivisering av fangstkapasiteten. Når slike begrensninger ikke innfridde, ble de supplert med kvotereguleringer. Fra 1974 ble
loddefisket kvoteregulert. Overkapasitetsproblemene ble så møtt med
kondemneringsstØtte i perioden 1979-83.
Kondemneringen reduserte antall fartøyer noe, men med nedgangen i
antall fartØyer økte også fangstmengde pr. båt slik at fiske ble mer attraktivt
for de gjenværende, noe som begrenset ytterligere nedbygging av fangstkapasiteten. Dermed steg verdien av konsesjoner. Samtidig var ringnotrederiene garantert å få gjelden dekket av staten hvis de ønsket å trekke seg ut og
kondemnere. For store markedsvante rederier ble ringnotfartøyer et spekulasjonsobjekt der prisene stadig ble presset opp gjennom hyppige kjøp og
salg. 21 Konsekvensene av disse forsøkene på ressursvern ble at en liten
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gruppe fikk priviligert tilgang til å drive fiske på grensen av overbeskabling,
og at det ikke eksisterte økonomiske insentiver til å bygge ned fangstkapasiteten tilstrekkelig til å gjenoppbygge fiskebestanden.
Også innen torskefisket ble reguleringene skjerpet fra 1970-årene. På
slutten av 60-tallet steg fangstene innen disse fiskeriene betraktelig med torsk
som den viktigste enkeltarten. 1971-72 var toppår. Torskefangsten lå da på
4 70-480 000 tonn, mens den samlede fangsten innen torskefisket lå på over
700 000 tonn. Det meste av denne fangsten kom fra det nordlige torskefisket,
den norske fangsten av norsk-arktisk torsk i 1971-72 lå rundt 400 000 tonn.
Så slo overfisket ut også her. I 1973 falt torskefangsten til 329 000 tonn,
derav 285 000 tonn norsk-arktisk torsk. 22 Reguleringene av trålerflåten ble
skjerpet utover i 1970-årene. Nye trålkonsesjoner ble stoppet, i tillegg ble det
innført trålfrie soner på fiskefeltene og maskeviddebestemmelsene for trålere
ble strengere. I 1976 ble det norsk-arktiske torskefisket kvantumsregulert,
mens kystfisket fortsatte å være uregulert fram til 1981.23 Her rammet altså
offentlige reguleringer trålerne hardere enn småbåtfisket etter en lang
foregående periode med systematisk diskriminering av småbåter. Ottar Brox
forklarer dette skiftet i fiskeripolitikk ut fra det politiske klimaet tidlig på 70tallet. Nei-sidens seier i EF-kampanjen styrket distriktspolitiske krav, inklusive
kystfiskerinteresser. «Ingen politiske partier kunne forklare seierherrene fra 25.
september 1972 at de dessverre måtte kveile opp juksa og henge garna på
hjell fordi filetfabrikkene i Hammerfest, Tromsø og Myre hadde bruk for all
fisken». 24
Fangstmengden tok seg opp igjen utover i 70-årene, og trålerne utvidet
kapasiteten. I 1980 kom et nytt tilbakeslag. Fangsten av norsk-arktisk torsk
falt fra 380 000 til 191 000 tonn mellom 1978 og 1980. Opp gjennom første
halvdel av 1980-årene lå fangstmengden av norsk-arktisk torsk rundt 200 000
tonn. 25 Fra 1981 ble også kystfisket nord for 62. breddegrad regulert ved
periodemessige fangststopper, mens trålerflåten ble bygget ned med kondemneringsslØtte. Trålernes andel av den samlede torskefangsten falt fra rundt 40
prosent i 1978-79 til 23 prosent i 1983-84.26 I 1986/87 skjedde det en ny
kapasitetsøkning innen torskefisket som følge av optimistiske anslag av
torskebestanden fra havforskeres side, fangstmengden av torsk nord for 62.
breddegrad økte fra 185 000 tonn i 1985 til 342 000 tonn i 1989 og trålernes
andel av samlet fangstmengde kom opp i nesten 60 prosent i 1987. Deretter
fulgte et ny nedgang som kulminerte med den mye omtalte torskekrisa i 198990. Totalkvoten av torsk nord for 62. breddegradJalt til 113 000 tonn i 1990
og trålernes andel av samlet fangst falt til under 40 prosent.27
Ut fra det foregående kan vi konkludere med at norsk fiskeri gjennom
1970- og 80-årene har hatt et vedvarende overkapasitetsproblem. Spesielt
innen torskefiskeriene har det vært sykliske svingninger mellom skjerpede
reguleringer og overfiske. Fiskenedgang har blitt møtt med forskjellige typer
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bevaringstiltak; konsesjonsbegrensninger, kvotereguleringer, sonereguleringer
og kondemneringsstøtte for havfiskeflåten og periodemessige fangststopper for
kystfisket I den grad disse tiltakene har bygget opp igjen bestanden, har det
så kommet nye runder med overfiske. Effektiviteten til de forskjellige
vernetiltakene har variert Kvotereguleringer lot seg mer effektivt opprettholde
enn begrensninger på redskapsbruk og fartøytype, men også med kvotereguleringer oppsto det press på ressursene. Fiskerinteressser med sterke
kommunal- og regionalpolitiske støttespillere presset på for å utvide kvotene
utover det ressursmessig forsvarlige, og myndighetene ga i stor grad etter.

90-Aras spørsmll: Nye reguleringsformer
Torskekrisa aktualiserte spørsmålet om mer effektive vernetiltak kombinert
med høyere bedriftsØkonomisk lønnsomhet. Omsettelige kvoter er blitt
framhevet som en reguleringsform som fremmer de mest effektive delene av
flåten innenfor rammene av et forsvarlig ressursuttak. Ideen er at aktive
fiskere blir tildelt omsettelige fiskekvoter som de kan fiske opp selv eller
selge videre. Når fiskerne på forhånd vet hvor store kvoter de kan ta opp, vil
de være i stand til å foreta mest mulig effektive investeringer i forhold til
denne kvotemengden. Omsettelighet vil stimulere de mer effektive fiskerne til
å kjøpe kvoter for å utnytte fangstkapasiteten fullt ut, mens de mindre
effektive fiskerne selger sine kvoter. På denne måten kan kvotebegrensninger
kombineres med effektiviseringer i fiskeriet, og på lengre sikt også strukturomlegginger. Satsingen på effektive enheter som leverer råvarer av høy
kvalitet, slik som fabrikktrålere, skal så stimulere den landbaserte eksportindustrien til å satse på videreforedling av høykvalitetsvarer der høy pris
kompenserer for mengdenedgangen. I Norge har et slikt system lenge vært
diskutert blant fiskeriøkonomer, men først i den senere tiden har det kommet
opp på den politiske dagsordenen. I et høringsnotat fra Fiskeridepartementet
fra juni 1991 ble det'foreslåu å innføre omsettelige kvoter. 28
Omsettelige kvoter vil påvirke driftsformen innen fisket. Tradisjonelt
reagerte sesongfiskere på dårlig fiske med en kortere tilbaketrekning fra fisket,
siden de hadde forholdsvis lite kapital bundet opp i fiskeutstyr og gjeme drev
fiske som en bigeskjeft. Når ressurssituasjonen så bedret seg, vendte de
tilbake til fisket Med omsettelige kvoter vil et slikt fleksibelt reaksjonsmønster straffes. Småbåtfiskere som har holdt seg borte fra fisket i løpet av en
nedgangsperiode blir ikke registrert som aktive fiskere og mister dermed
kvoteretten. Langtidseffekten vil dermed være en styrking av den permanent
drevne helårsflåten som også vil omfatte deler av kystfiskeflåten, men ikke de
minste enhetene. Men også den permanent drevne kystfiskeflåten vil kunne
møre problemer. Gjennom en nedgangsperiode kan kapitalsterke aktører i
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stØrre grad leve med tap enn kapitalsvake. Disse kan da kjøpe opp kvoter og
vente på bedre tider. Dette vil i tilfelle medføre en styrking av havflåten.
Fiskeridepartementets statistikker viser at de stØrre båtene jevnt over er
mer lønnsomme enn de små Imidlertid er det en logisk kortslutning å utlede
av dette at lønnsomhetsforskjellene er en følge av teknologiske overlegenhet,
og at omsettelige kvoter derfor vil øke den samlede lønnsomheten i fisket
Lønnsomhetsforskjellene avhenger i stor grad av reguleringsformer. Innen
torskefisket, der det fortsatt finnes en stor kystfiskeflåte har reguleringene av
havfisket ført til en todeling av flåten. Kystfiskere og havfiskere driver ikke
bare med forskjellige redskaper og fartøytyper og i ulike havområder, men
også under forskjellige typer reguleringer. Mens kystfiskerne har fri etablering
i de nære kystområdene avbrutt av periodevise fangststopper, driver
havfiskerne under individuelle kvotereguleringer ute på bankene.
En slik organisatorisk todeling fører til at kystfiskeflåtens lønnsomhet blir
lavere enn havfiskeflåtens. Havfiskeflåten kan tilpasse bruk av mannskap og
kapitalutgifter, slik at den på billigst mulig måte fisker opp en gitt kvote.
Lønnsomheten til havfartØyene er beskyttet av konsesjonsreguleringer og de
høye kapitalkravene for å delta i denne virksomheten. Økt lønnsomhet for
havfisket vil derfor ikke fØre til at det settes inn nye fartØyer som presser ned
ressurstilgang og inntekt for de enkelte båtene ute på bankene. Derimot vil
kystfiskeflåten konkurrere under tilnærmede frikonkurransebetingelser om å
fiske opp en stØrst mulig mengde fisk før en eventuell fangststopp. Fri
etablering og rask tilgang på billige kystfiskefartøyer fører til at det i perioder
med godt kystfiske raskt kommer inn nye fartØyer. Den skjerpede konkurransen om fiskeressursene langs kysten presser dermed inntektene ned. 29 At
dette todelte reguleringssystemet gjør havfisket mest lønnsomt er derfor ikke
noe argwnent for at havfisket er den fiskeformen som best sikrer et samfunnsøkonomisk overskudd i fiskeriet
Hvis en ordning med omsettelige kvoter skulle fungere ressursmessig,
ville den innebære at ressurstilgangen ble begrenset til fiskere som var etablert
på forhånd og at det samtidig skjedde en konsentrasjon blant disse. Et
forholdsvis begrenset antall priviligerte fiskere ville hente inn en betydelig
fortjeneste i form av en grunnrente. Men da ville det oppstå et legitimitetsproblem. Hvordan skal det rettferdiggjøres at en gruppe har monopol på å
høste grunnrenterikdommen, mens andre grupper holdes utenfor? Med de
norske fisketradisjonene ville dette være politisk umulig når de gunstige
virkningene av reguleringene faktisk meldte seg. Dette systemet ville dermed
bli undergravd av dets egen suksess, en kunne eventuelt tenke seg sykler: Et
fungerende system med omsettbare kvoter fører til politisk press for å frigjøre
allmenningen, dette utløser nye runder med overfiske som møtes med nye
kvotereguleringer. og så videre.30
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Samtidig vil de driftsformene som omsettelige kvoter stimulerer ha klare
ulemper for ressursvernet. Fra naturvernhold er metodene i havfisket blitt
sterkt kritisert. Havfiskeflåten er i stor grad basert på fangst av ungfisk under
gytemoden alder på oppvekstområdene, mens kystflåten tar utvokst gyteferdig
fisk som går inn til kysten. I tillegg tar trålerne opp store mengder småfisk og
yngel under tillatt minstestØrrelse som spyles på havet igjen. Bruken av
«aktive redskaper» som trål, snurpenot og skjellskrape skader også en større
del av den bestanden som ikke tas opp enn de passive redskapene som
dominerer i kystfisket; gam, line og juksa. 31
I tillegg til ressursbruk er også småbåtflåtens fleksibilitet et stort pluss fra
et verneperspektiv. Næringskombinasjoner og små kapitalutlegg gir stØrre
muligheter for frivillige eller lovregulerte fangstbegrensninger enn fiske med
store mengder kapital bundet opp i båter og utstyr. Imidlertid ville det være
nødvendig å endre reguleringssystemet for at en slik driftsform skulle bli
mulig. En mulighet her er Ottar Brox' forslag om uomsettelige kvoter som
fordeles jevnt på registrerte fiskere, uten at fiskeriet lukkes for nye deltakere
eller deltakere som har vært ute av virksomheten for en periode. Kvotetildelingen ville da være basert på havforskeres anslag. Økonomisk ville dette
favorisere de små arbeidsintensive enhetene i kystfisket som kunne fiske opp
kvotene sine billigst mulig. Eventuelt kunne flere fiskere slå seg sammen og
utruste stØrre båter, men hele tiden ville det ligge en føring mot forholdsvis
arbeidsintensiv og lite kapitalkrevende drift 32
Slike reguleringsregimer er imidlertid utopiske uten organisatorisk og
politisk stØtte. Her er det av avgjørende betydning med en miljøpolitisk
allianse som i tillegg til det organiserte naturvernet også omfatter organiserte
næringsinteresser, fortrinnsvis kystfiskerinteresser. I midlertid har kystfiskerinteressene i liten grad kommet til uttrykk i etterkrigstidens organisasjonsflora
innen fiskeriene.

Organisasjonsmakt og

r~ursvern

Før andre verdenskrig var kystfiskets politiske makt basert på parlamentarisk
representasjon heller enn organisasjonsmakt Organisasjonsdannelsene i
fiskeriet begynte først for alvor i 1930-årene med dannelsen av det landsomfattende Norges Fiskarlag. Det ble ikke opprettet noe eget Fiskeridepartement
før i 1946.33
I tillegg til Norges Fiskarlag har en rekke forskjellige organiserte
interessegrupper virket innen fiskeriene i etterkrigstiden. Trålerne var
representert gjennom Norske Trålerrederiers Forening, og fiskerrederne var
ellers organisert i Fiskebåtredernes Forbund som representerte stØrsteparten
av havfiskeflåten. Sjømannsforbundet organiserte båtmannskapet som med den
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teknologiske utviklingen i stigende grad ble tilknyttet havfiskeflåten.
Foredlingsleddet var organisert gjennom Norske Fiskeprodusenters Forening.
Arbeidsselgerrsiden i foredlingsindustrien ble organisert av Nærings- og
nytelsesmiddelforbundet. Alle disse organisasjonene har stØttet opp om
havfiskeflåten. I tillegg har den nye fiskeforedlingen fått sterk lokalpolitisk
støtte, siden fryseri- og filetindustrien bød på attraktive helårsarbeidsplasser,
og ofte ble etablert i nært samarbeid med kommunene. Denned fikk disse
industriinteressene stor innnflytelse i kommunal- og distriktspolitikk og kunne
bygge på både organisasjonsmakt og den distriktspolitiske bølgen. 34
Norges Fiskarlag kunne i liten grad fungere som motvekt selv om dets
medlemsmasse hovedsakelig var småbåtfiskere. Mens ·de førnevnte organisasjonene hadde forholdsvis enhetlige interesser når det gjaldt stØtten til havfiske
og fiskeindustri, så var fiskarlaget delt i dette spørsmålet Laget var organisert
som en «føderasjon» av fylkeslag med tildels vidt forskjellige interesser, blant
annet når det gjaldt redskapsbruk. Slike brennbare tema måtte derfor
undertrykkes. Laget søkte også aktivt å integrere organisasjonsrivaler for å
styrke sitt korporative grunnlag som hovedrepresentant for fiskerinæringen.
Med hovedavtalen av 1964 fikk Fiskarlaget forhandlingsrett med staten om
støttemidler. Dette gjorde Fiskarlaget til en viktig arena for de ulike interessegruppene i fiskeriene, inkludert tidligere rivaler. I 1969 gikk Fiskebåtredernes
forbund og Norske Trålrederiers Forening inn i laget. Disse organisasjonene
fikk fast plass i Fiskarlagets landsstyre. Dette forsterket tendensen til å
fremme saker av felles interesse for alle medlemmer og undertrykke interne
interessekonflikter mellom trålerredere og kystfiskere. 35 En slik organisasjonsstruktur innebærer at Fiskarlaget i liten grad har kunnet virke som en
pådriver for et reguleringsregime som koblet kystfiskerinteresser og ressursvern.
I løpet av torskekrisa på slutten av 1980-årene ble konflikten mellom kystfiskere og trålere skjerpet Norges Kystfiskarlag ble dannet som en egen
interesseorganisasjon for kystfiskere i protest mot havfiskets sterke posisjon
innen Fiskarlaget. Kystfiskarlaget har også nære forbindelser med Norges
Naturvernforbund. Fiskarlaget fikk dermed en potensiell konkurrent om
medlemsmassen som var orientert mot den ene siden i torskefiskekonflikten.
Fiskarlaget svarte med å ta noe sterkere hensyn til kystfiskesiden. Blant annet
anbefalte Fiskarlaget i 1990 en betydelig reduksjon av trålernes fangstandel.
Denne strategien later til å ha fungert, Kystfiskarlaget har forblitt en forholdsvis liten og ubetydelig organisasjon.
Med hensyn til ressursvern er slike kortsiktige endringer i Fiskarlagets
politikk av mindre interesse når de ikke går sammen med mer prinsipielle
tiltak for å endre reguleringsregimet innen fiskeriene. Fiskarlagets økte
hensyntagen til kystfiskersiden blir dermed bare et middel til å opprettholde
et uholdbart status quo. Vi krysser fingrene for at Kystfiskarlaget en gang vil

ss

vokse seg stor og sterk nok til å kombinere kystfiskerinteresser og verneinteresser på en bedre måte.
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