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Møte for lukkede dører 
tirsdag den 11. desember 1956 kl. 13,45. 

 
President: J o h a n  W i i k .  

 

D a g s o r d e n :  

1. Innstilling fra  finans- og tollkomiteen om 
herdningsfabrikkenes midlertidige reguleringsfond 
(innst. S. D.). 

2. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om 
prisregulering for fòrmel av fisk og fiskeavfall av 1956 
års produksjon (innst. S. E.). 

3. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om 
avgifter i prisreguleringsøyemed på sild og 
sildeprodukter (innst. S. F.).  

4. Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om 
avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av 
klippfisk, tørrfisk og frossenfisk (innst. S. G.). 

5. Innstilling fra finans- og tollkomiteen om forhøyelse av 
visse tekstiltollsatser (innst. S. H.).1

6. Referat. 

 

 
Presidenten:

Presidenten foreslår videre at Regjeringens medlemmer og 
de i forretningsordenens § 54 nevnte funksjonærer gis adgang 
til møtet - og anser det som bifalt. 

 Presidenten foreslår at møtet holdes for 
lukkede dører - og anser det som bifalt. 

Presidenten vil videre foreslå at man først går til 
behandling av sak nr. 5 på kartet, da lønns- og 
prisministeren som fungerende forsvarsminister skal til 
Fornebu for å ta imot forsvarssjefens båre. - Det anses som 
bifalt. 

S a k  n r .  5 .  

Innstilling fra finans- og tollkomiteen om forhøyelse av 
visse tekstiltollsatser (innst. S.H.)2

                                              
1 Offentliggjort  i Innst. S. nr. 310. 

 

2 Debatten offentliggjort i Stortingstidende s. 3808-3825, med unntak av hva presidenten uttalte ved 

formiddagsmøtets slutt  kl. 14.55 (man fortsatte behandlingen av sak nr. 5 i ettermiddagsmøte kl. 18). 

Det utelatte lyder: 

Presidenten: Den reglementsmessige tid er straks forbi. Det er ennå inntegnet fem talere på 

ubegrenset tid, og presidenten har fått beskjed om at det også blir debatt om de andre saker. På programmet er 

det ikke oppført kveldsmøte i dag, men presidenten vil likevel foreslå at Stortinget nå avbryter forhandlingene 

og fortsetter i ettermiddag kl. 18. - Ingen har uttalt seg mot det, og det ansees bifalt. 
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Man behandlet deretter de forbigåtte saker. 

S a k  n r .  1 .  

Innstilling fra finans- og tollkomiteen om 
herdningsfabrikkenes midlertidige reguleringsfond (innst. S. 
D.). 

 
Presidenten:

 

 Presidenten foreslår at ekspedisjonssjef 
Øystein Gjelsvik får anledning til å overvære forhandlingene 
- og anser det som bifalt. 

Ingvaldsen:

«Når det gjaldt fastsettelsen av 
prisutjevningsbestemmelsene, forelå det skriftlig 
anmodning fra fabrikkene om dette.» 

 Jeg har særdeles vanskelig for å forstå at 
det skal være nødvendig med dette midlertidige 
reguleringsfondet for herdningsfabrikkene. Som det fremgår av 
St.meld. nr. 10/1956, har man funnet ut at av hensyn til 
norske eksportinteresser bør denne meldingen være hemmelig, 
og det står videre: 

Jeg vil bare kort spørre den ærede pris- og 
lønnsminister om ikke det er mulig å avvikle denne ordningen. 

 
Statsråd Bråthen:

 

 Departementet har ingen ting å 
innvende mot å avvikle den ordningen at dette skal være 
hemmelig. Under forutsetning av at det er et ønske fra 
Stortinget, vil departementet ta den nødvendige kontakt med 
bedriftene på forhånd før neste melding. Ordningen med 
hemmelig melding ble innført etter ønske fra bedriftene, og 
bedriftene bør da kontaktes før man gjør en endring her. Men 
kan jeg forstå det slik at Stortinget er enig i det, vil 
departementet ta denne kontakten. 

Ingvaldsen:

 

 En ting er at meldingen om mulig ikke bør 
være hemmelig, men jeg spurte om det ikke var mulig å sløyfe 
hele ordningen. 

Statsråd Bråthen:

 

 Jeg gikk ut fra at representanten 
Ingvaldsen var klar over at de pengene som er betalt inn, er 
bedriftenes penger, og at de har krav på å få dem tilbake 
igjen. 

Ingvaldsen:
 

 Er det ikke mulig å betale dem tilbake da? 

Komiteen hadde innstillet: 
 
St.meld. nr. 10 for 1956 - Herdningsfabrikkenes 

midlertidige reguleringsfond - legges ved protokollen. 

                                                                                                                                         
Presidenten vil gjøre merksam på at alle hemmelige papirer må tas vare på av representantene. 
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V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 

S a k  n r .  2 .  

Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om 
prisregulering for fórmel av fisk og fiskeavfall av 1956 års 
produksjon (innst. S. E.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
St.meld. nr. 43 for 1956 - Bestemmelser om 

prisregulering for fórmel av fisk og fiskeavfall av 1956 års 
produksjon - legges ved protokollen. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 

S a k  n r .  3 .  

Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om 
avgifter i prisreguleringsøyemed på sild og sildeprodukter 
(innst. S. F.). 

 
Komiteen hadde innstillet: 
 
St.meld. nr. 44 for 1956 - Bestemmelser om avgifter i 

prisreguleringsøyemed på sild og sildeprodukter - legges ved 
protokollen. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 

S a k  n r .  4 .  

Innstilling fra den forsterkede finans- og tollkomite om 
avgifter i prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, 
tørrfisk og frossenfisk (innst. S. G.). 

 
Ingvaldsen

Komiteen peker først på at det ville være ønskelig at 
forhandlingene om disse forskjellige ordninger kunne være 
avsluttet så tidlig at Stortinget kan ta standpunkt til 
ordningene før de trer i kraft. Denne uttalelse gjelder også 
de to saker som nettopp er behandlet. Det er jo det som er 
forutsetningen i prisloven, men hittil har det ikke hendt en 
eneste gang at Stortinget har kunnet ta standpunkt til en 
ordning før lenge etter at den er praktisert, og jeg kan 
gjerne også si avviklet. 

 (komiteens ordfører): Denne innstillingen er 
enstemmig, men komiteen har allikevel gjort en del 
bemerkninger som jeg vil få lov å understreke. 

Så er det et annet spørsmål, og det gjelder den 
prisreguleringen som foretas for fisk. Den har vært diskutert 
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her i Stortinget flere ganger, og ordningen har vel - det 
tror jeg alle må innrømme - fungert til dels meget dårlig. 
Det har vært uro i denne bransjen til stadighet, og 
situasjonen er i dag at man har store 
avsetningsvanskeligheter, samtidig som man har meget høye 
omkostninger. Det ser ut som om et eller annet nå bør gjøres, 
Det har komiteen pekt på tidligere, og den håper at 
departementet nå også kan få fremmet forslag om en ny 
ordning. Komiteen uttaler at den 

«mener at spørsmålet om en eventuell ny ordning bør 
behandles som offentlig sak». 
Jeg vil gjerne understreke at det vil være meget 

ønskelig, for de forhold som her berøres, vedrører meget 
store interesser. 

Når det gjelder resultatene av denne ordningen i de 
siste årene, er de jo svært lite oppløftende. I 1955 gikk 
fondet ned med 20 millioner kroner, og etter hva det er 
opplyst, vil det i løpet av 1956 gå ned med ytterligere 30 
millioner kroner. Komiteen peker derfor på at hvis det ikke 
blir rent eksepsjonelle forhold, bør man når man tar opp 
spørsmålet om ordningen for neste sesong, se til å komme frem 
til en ordning som ikke for tiden tærer på fondet, men heller 
styrker det. Jeg vil gjerne få lov å understreke dette, og 
jeg vil også gjerne få uttale som min personlige mening at 
man på mange måter er kommet inn i et skjevt spor i disse 
prisreguleringsordningene for fisk. Det gir seg for tiden 
utslag i at man har meget vanskelig for å konkurrere under 
eksporten. Etter min mening bør derfor en ny ordning ta sikte 
på at hele næringen kan bli mer konkurransedyktig. 

 
Statsråd Bråthen:

Når det gjelder forhandlingene om fisk, er det særlig 
dette spørsmålet som stadig kommer tilbake hvorvidt det er 
nødvendig å ha disse meldinger som hemmelige dokumenter. 

 Når det gjelder det spørsmålet som er 
reist av komiteen, om å forsøke å få disse forhandlinger på 
et tidspunkt slik at Stortinget kunne få det til behandling 
noe tidligere, vil jeg gjerne når det gjelder forhandlingene 
om silden, uttale som min bestemte mening at det må jeg 
fraråde. Det ville nemlig bety at vi måtte begynne 
forhandlingene om sildeprisen formodentlig i september måned, 
på et tidspunkt da vi ikke har det nødvendige materiale over 
siste års økonomiske resultater. Etter ønske fra 
organisasjonene - og det er også naturlig når det gjelder 
forhandlingene om sild - kommer disse forhandlinger i gang 
først i løpet av november måned. Da har vi tilstrekkelig 
økonomisk bakgrunnsmateriale til å kunne vurdere situasjonen. 
Det vil da ikke være tid til å få meldingen fram for 
Stortinget før ved juletider, altså på det tidspunkt da 
representantene allerede har gått fra hverandre. Jeg tror 
ikke det er mulig å slå inn på noen annen behandlingsmåte når 
det gjelder spørsmålet om silden. Det ville føre til 
skadevirkninger som jeg tror man ikke har tilstrekkelig 
oversikt over i øyeblikket. 
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Lønns- og prisdepartementet har hele tiden vært av den mening 
at det ikke skulle være nødvendig, men både 
Utenriksdepartementet, Handelsdepartementet og de 
organisasjoner som kommer inn i bildet, har ønsket at vi 
skulle forholde oss på samme måte som hittil. Jeg vil gjerne 
si at vi fra departementets side er villige til å overveie de 
standpunkter som komiteen har pekt på hvis det vinner 
tilslutning. Hvis det får tilslutning i Stortinget, vil det 
være nødvendig og ønskelig at Presidentskapet treffer 
bestemmelse om at den del av komiteens innstilling som det 
her gjelder, sammen med en del av debatten, går til 
departementet, slik at dette kan forelegges for de 
interesserte organisasjoner. 

Når det gjelder det hovedspørsmål som komiteen reiser, 
nemlig den utvikling vi har hatt i det siste, at 
prisreguleringsfondets midler stadig går nedover, så er dette 
et forhold som henger sammen med selve eksportmarkedet for 
øyeblikket. For kommende sesong ligger det slik an at ingen 
av partene, hverken fiskernes organisasjoner eller 
Regjeringen, har sagt opp avtalen, så den gjelder fortsatt 
fram til 1958. Men komiteen reiser her et meget viktig 
spørsmål. Vi er klar over at med de markedspriser som er i 
øyeblikket, vil det fortsatt komme til å være en stor 
belastning på fondet. 

Hvis det, ut fra den markedssituasjon som er for 
øyeblikket, og de priser vi kan oppnå, er komiteens mening at 
vi på tross av denne situasjon skal ta sikte på å styrke 
fondet, kan det i realiteten ikke bety noe annet enn en 
invitasjon til departementet om å medvirke til å presse 
prisen på råfisken ned. Man reiser altså her faktisk 
spørsmålet om å senke levestandarden for vår 
fiskerbefolkning. Departementet har ikke funnet å kunne gå 
inn på det resonnement. Derfor har vi også unnlatt å si opp 
avtalen, på tross av at de nåværende priser vi får på 
eksportmarkedet, fører til en forholdsvis stor belastning på 
fondet. 

Vi kan selvsagt slå inn på den linje, for å spare på 
fondsmidlene, at vi senker de subsidiebeløp som nå brukes for 
å nedskrive prisen på de forskjellige redskaper til fiskerne. 
Men også det vil igjen føre til det samme resultat, at den 
totale inntekt som fiskerne da får tilbake, blir lavere. 
Personlig ser jeg det i hvert fall slik at det er helt 
urealistisk å tenke seg, i den situasjon som vi nå er inne i, 
hvor alle grupper får kompensasjon for den prisstigning som 
har funnet sted, at det skal være mulig for departementet å 
føre en politikk her som skulle føre til det motsatte når det 
gjelder vår fiskeribefolkning. 

Spørsmålet som foreligger her, henger sammen med hele 
produksjons- og eksportordningen i fiskeriene våre. Disse 
spørsmål får vi komme tilbake til når Fiskeridepartementet 
har behandlet og kan fremlegge et resultat i forbindelse med 
den innstilling som nå foreligger fra den såkalte «Sunnanå-
komite». 
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Jaklin:

Jeg vil bare si dette for at det skal stå klart at det 
ikke er noen enstemmighet i komiteen om hvordan den nye 
ordning bør være; det er ikke finanskomiteens sak, det er det 
andre organer som må finne ut, men finanskomiteen er ikke 
tilfreds med utviklingen på dette område. 

 Faren ved slike enstemmige innstillinger er 
gjerne den at de kan leses på mange måter. Det er klart at 
bak denne enstemmighet i innstillingen ligger det sikkert 
dypt forskjellige syn på hvordan f.eks. vår fiskeeksport bør 
ordnes. Hr. Ingvaldsen og jeg har ganske sikkert ikke samme 
syn på det, men vi er enige om at saken bør tas opp, og at 
man må forsøke å finne fram til en ordning som er bedre enn 
den vi har i dag. Om denne ordning blir hr. Ingvaldsens 
ordning, eller om den eventuelt blir den ordning som jeg er 
tilhenger av, det får Stortinget avgjøre i sin tid. 

Når det gjelder bemerkningen om at fondet nå spises opp 
i meget raskt tempo, ligger det en dyp realitet bak det. Da 
komiteen - det er vel 3 år siden - tok fatt i Sildefondet, 
gikk det nedover med stormskritt. Siden har nedgangen stoppet 
og Sildefondet gått pent opp. Nå er det så meget enklere med 
Sildefondet, for der har man en ganske annen mulighet for å 
regulere prisen både på det innenlandske marked og på det 
utenlandske marked, for der er det ikke noen 
salgsvanskeligheter. Stillingen er en helt annen når det 
gjelder fisken. 

Jeg tror ikke det er riktig, det statsråd Bråthen leste 
ut av den bemerkningen, at finanskomiteen mener at prisen på 
fisk til fiskerne må skjæres ned. Det er ganske opplagt at 
det ikke er noen farbar vei. Det finnes ikke noen mulighet, 
så vidt jeg kan skjønne, til å få fiskeprisen som sådan ned. 
Det kan bli justeringer, men at den skal kunne gå ned, det 
tror jeg ikke. Tvert imot er det vel å frykte for at den må 
ytterligere opp hvis det skal være mulig å drive fiske i 
Norge som i andre land. 

Hr. Ingvaldsen var inne på dette at norske fiskerier 
ikke er konkurransedyktige. Ja, er det noe land som har 
fiskerier som er konkurransedyktige? Har hr. Ingvaldsen et 
eksempel å legge fram på at et land har konkurransedyktige 
fiskerier? Island f.eks. betaler i dag 5 000 kroner pr. døgn 
pr. tråler som er ute, og den islandske kutterflåte har 
statssubsidier som er noenlunde tilsvarende. Så mye satser 
de, 5 000 kroner pr. driftsdøgn pr. båt. Og hvordan skaffer 
så den islandske stat disse pengene? Jo, den tar hundre 
prosent importavgift for biler. Det er mange på Island, som i 
Norge, som vil kjøpe bil, og så belegger de bilen med hundre 
prosent omsetningsavgift, og tar ca. 50 millioner inn på 
denne avgiften. Det betales ut til de islandske fiskerier for 
å gjøre det mulig for islendingene å drive fiske og 
konkurrere med Norge på fiskemarkedet. Det er denne veldig 
sterke statssubsidiering av de islandske fiskerier som i 
betydelig utstrekning gjør at vi har vanskeligheter, som gjør 
at Island kan underselge oss på fiskemarkedet. Det har ikke 
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vært mulig, på tross av at det har vært gjort visse forsøk på 
det, å kunne få til et visst samarbeid. Det har ikke ført 
fram, så vidt jeg kjenner til, og det er beklagelig. 

Jeg vil gjerne si at slik jeg ser situasjonen, tror jeg 
ikke at vi kommer forbi at vi må styrke fiskefondet på en 
eller annen måte, og gjerne i år. Jeg tror vi må bruke endel 
penger på våre fiskerier. Når vi sammenligner hvor liten 
støtte fiskeriene får av samfunnet, med det enkelte andre 
næringer får, er det meget beskjedent, og når vi da tenker på 
at våre fiskerier siste året ga ikke langt fra et tusen 
millioner kroner i eksportinntekt, kan vi jo tenke oss hva 
det betyr for vår utenriksøkonomi, for vår betalingsbalanse, 
hvis våre fiskerier skal gå tilbake. Jeg tror at en av de 
største oppgaver vi nå har i norsk økonomisk politikk, 
nettopp er å finne fram til en ordning i fiskeriene som gjør 
at vi kan fortsette å fiske, og at fiskerne fortsatt kan få 
såpass utbytte av sitt fiske at de ikke gir opp og blir 
kontorfolk og funksjonærer alle sammen, for da vil det gå 
galt. Vi må ha noen som sliter med det tunge slitet, med det 
farefulle slitet også, og da må de ha såpass utkomme av dette 
slitet sitt at de vil fortsette i denne næringen. 

Jeg tør be fiskeriministeren tenke over dette. Det er 
sikkert en eller annen mulighet til å øke fiskefondet uten at 
det skal gå ut over råfiskprisen. Det jeg personlig har lagt 
i den bemerkningen av komiteen, er at spørsmålet må tas opp. 
Hvordan det skal gjøres, kan jeg ikke gi noen anvisning på i 
dag, men at problemet må løses, det er helt klart. 

 
Hareide:

Når det gjeld tidspunktet for desse tingingar som er 
nemnde i tilrådinga, som eg sjølv har vori med på, vil eg nok 
ha sagt at eg kan henda der har vori litt for snar til å gå 
inn for den oppmodinga som er gjort der; for når vi tenkjer 
litt nærare over dette, er det slik som statsråden har haldi 
fram her i dag, at i alle fall når det gjeld sildetingingane, 
er det komplett umogleg å få til tingingar på eit tidlegare 
tidspunkt. Rekneskapane for Sildelaget blir avslutta midt på 
året, og det er mange ting som skal avviklast før vi har 
klårt det materiale som skal til som grunnlag for desse 
tingingane. Det kan ikkje skje på eit tidlegare tidspunkt, så 
eg må, trass i det som er sagt i tilrådinga, vera samd med 
statsråden i at det når det gjeld silda er umogleg å koma 
fram til det rette resultat på eit tidlegare tidspunkt, på 
grunn av at vi då vil vanta det materiale som er turvande 
under slike tingingar. Det kan vera tilfellet også når det 
gjeld dei andre meldingane her i ein viss grad, men kanskje 

 Eg har tidlegare haldi fram når vi har handsama 
desse sakene, at eg er i sterk tvil om det er føremålstenleg 
å la desse meldingane bli offentleg sak. Eg trur framleies at 
det er klokt at dei er løynlege. Eg kan ikkje forstå at noko 
skal vera vunni ved at dette blir offentleg. Derimot kan eg 
forstå at det er ein risiko ved å handsama dette offentleg. 
Det vil ikkje tena våre interesser, så langt som vi kan sjå i 
dag, vi som står midt oppe i desse ting. 



Møte for lukkede dører i Stortinget 11. desember 1956 kl. 13.45 

 

8 

ikkje fullt så vanskeleg å få det til der som når det gjeld 
silda. 

Når det gjeld sjølve ordningane, som hr. Ingvaldsen var 
inne på, så har vi no prøvt desse ordningane gjennom mange 
år, og vi har gode røynsler for dei. Eg veit ikkje om nokon 
som har stått midt oppe i dette, som vil tilbake til den 
gamle ordninga i dag. Eg tvilar på det. Eg tvilar på om det 
er nokon i denne sal eller utanfor denne sal, som kan koma på 
ei nyordning som er betre enn den som vi no praktiserer, og 
om ein i det heile kan finna ei ny ordning i dag som vil slå 
ut den gamle. 

Når det gjeld sjølve fonda, er det klårt at i denne 
ordninga vil fonda gå opp og ned etter som åringane er, etter 
som fisket er, og etter som marknadssituasjonen ute er. Desse 
fonda er grunnlaget for ordninga. Sild har gått opp i det 
siste, og fisk har gått ned. Dette har vi rekna med. Det er 
ikkje noka overrumpling; slik er fiske og fangst, veit vi, 
eit år opp og eit år ned. Difor er det ei overlag god 
styrking for denne næringa å ha desse fonda i bakhanda, å ha 
desse fonda som ryggrad for næringa. Det er ein styrke for 
oss og ein tryggleik for oss, som gjer oss i næringa monaleg 
tryggare enn vi var tidlegare. Det skal mykje til at nokon 
kan koma med ei nyordning som slår ut det som no er prøvd 
gjennom såpass mange år, og som alle dei som er oppe i 
næringa, stort sett er fullt samde om har verka godt, til 
beste for den næringa det gjeld. 

 
Ingvaldsen:

Når det gjelder ordningene for fisk, som denne 
bemerkningen av komiteen var knyttet til, så er ordningen for 
klippfisk fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 11. 
mai, for tørrfisk av 14. juni og for frossenfisk av 8. juni. 
Der kan jeg ikke være enig i at det skulle være noen 
umulighet å forelegge dem for Stortinget. 

 Statsråden uttalte at det ikke var mulig å 
fremlegge disse ordningene så tidlig at Stortinget kunne ta 
standpunkt til dem før de trådte i kraft. Jeg kan til en viss 
grad være enig når det gjelder ordningen for sild, for siste 
år ble ordningen fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 
av 16. desember 1955. Det var jo ikke svært meget som skulle 
til, før det kunne kommet inn for Stortinget. 

Når det gjelder de problemer som knytter seg til 
ordningen for fisk, vil jeg jo si at det er denne som i 
grunnen den forsterkede finanskomite har festet 
oppmerksomheten ved. Man har også tidligere uttalt at 
ordningen for sild, så vidt man kan se, har fungert meget 
tilfredsstillende i de senere år. Når det gjelder fisk, er 
det ikke så enkelt, og jeg vil gjerne sitere hva det står i 
innstillingen om prisene, gjengitt fra proposisjonen: 

«Departementet opplyser at de fastsatte 
råfiskpriser gjennomsnittlig ligger over det nivå som 
verdensmarkedsprisene for produktene betinger.» 
Det er klart at når dette har vedvart så vidt lenge som 

det har gjort, er det en alvorlig ting. Hvordan man kan ordne 
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det, vet ikke jeg. Man må sannsynligvis arbeide på bred 
front, men jeg tror nok at det som er universalmiddel for 
alle andre næringer og næringsgrener i sånne situasjoner - 
nemlig rasjonalisering og mer effektivt arbeid - også bør 
undersøkes i dette tilfelle. Det er jo så mange og store 
interesser som her berøres, at det er meget om å gjøre å 
finne noe mer tilfredsstillende forhold enn dem som har 
hersket i det siste. 

 
Nils Jacobsen:

Imidlertid går fondet sterkt ned, i fjor med 20 
millioner kroner. Sakens ordfører sa nå at i 1956 vil fondet 
bli redusert med ytterligere 30 millioner kroner, og da er 
snart halvparten av fondets kapital gått med bare på et par 
år. Man kan da spørre seg hva man skal gjøre for å sikre 
fiskernes inntekter, hvis denne utvikling fortsetter, hva man 
kan gjøre når man ikke lenger har fondet å ty til. Slik som 
det nå ser ut, stiger omkostningene ved fiskeriene stadig. 
Oljeprisene går jo svært opp i denne tid, redskapsprisene går 
opp, og alle omkostninger for øvrig stiger, mens det ikke har 
vært mulig å få en tilsvarende økning i fiskeprisene. Man 
står da snart overfor det spørsmål: Hva skal vi gripe til når 
vi ikke lenger har den utvei vi har så lenge det er midler i 
fiskefondet? Det er kanskje en utvei at staten må skyte inn 
penger her for å beholde fondet. En mulighet er å gå den 
veien, hvis ikke andre utveier kan finnes. 

 Representanten Ingvaldsen sa i sitt 
første innlegg at ordningene har virket uheldig. Jeg skjønner 
ikke riktig hva hr. Ingvaldsen har som grunnlag for denne 
bemerkning. Forholdet er jo at det i de siste par år for en 
rekke av våre fiskeprodukter er blitt meget vanskelig å oppnå 
priser på verdensmarkedet som dekker råfiskprisen, 
produksjonsomkostningene og fortjenesten til produsent og 
eksportør. Hvis vi ikke hadde hatt dette fondet å trekke på i 
slike tilfelle, hadde det ikke vært mulig å kunne 
opprettholde en fast og jevn pris for fisken i denne tiden. 
Jeg synes at ordningen med fiskefondet har vært en meget 
nødvendig ordning, og den har også virket i meget gunstig 
retning, når det gjelder å sikre fiskerne en jevn og rimelig 
pris for sine produkter. Nå har fondet også ytt subsidier til 
redskapsinnkjøp, og således vært med å sikre fiskerne en 
bedre økonomi ved driften. 

Imidlertid er det nedsatt en mannsterk komite for å 
utrede forskjellige spørsmål vedrørende fiskeeksporten. Den 
har nettopp avgitt en innstilling, og det må da selvfølgelig 
være meget om å gjøre å se på denne innstilling, om den kan 
vise noen vei til å trygge fiskeeksporten, og sikre de jevne 
priser for fisk som man må ha for å kunne få en noenlunde 
stabil inntekt innenfor fiskerinæringen. 

Jeg ser det iallfall slik at denne saken er så alvorlig 
at den krever all mulig oppmerksomhet. Og at man allerede nå 
må ta alle mulige utveier opp til alvorlig overveielse for å 
se hva man kan gjøre for å sikre at fiskerinæringen ikke skal 
bli en næring som kanskje kommer til å gå sterkt tilbake på 
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grunn av at den ikke kan klare å følge med i den økonomiske 
utvikling som ellers finner sted i landet. 

 
Dahlø:

Imidlertid har vi jo hatt en komite for å utrede dette 
spørsmål, den såkalte Sunnanå-komiteen, og den har lagt fram 
sin innstilling, som nå er offentliggjort. Jeg har hatt 
anledning til å se litt på denne innstilling, og jeg tror at 
hvis vi stort sett følger den, kan vi få en bedre ordning i 
fiskeeksporten enn den vi har i dag. Det som bør gjøres, er 
at våre statsmyndigheter snarest mulig legger fram for 
Stortinget en proposisjon basert på denne innstilling, og at 
Stortinget får ta stilling til spørsmålet om den fremtidige 
ordning for fiskeeksporten. 

 Sakens ordfører, hr. Ingvaldsen, uttalte i sitt 
første innlegg at vår fiskeeksport var kommet inn i et skjevt 
spor. Jeg tror jeg vil si at jeg er enig i det stort sett, 
iallfall er jeg enig i det når det gjelder tørrfiskeksporten. 
Men hvordan vi skal rette på dette forhold, hvordan det der 
skal forholdes, er det vel ikke godt å si i dag. 

Så var det fondets midler. Komiteen har vært inne på at 
de har gått betenkelig meget ned de siste årene, og det er 
riktig. Det siste året er fondet gått ned med omkring 35 
millioner kroner. Det er et stort beløp, og det er 
naturligvis noe betenkelig å angripe fondets midler så 
sterkt. Statsråden nevnte at skulle ikke det gjøres, måtte, 
så vidt jeg forsto, det eneste rette være å sette ned 
fiskeprisene. Jeg kan på ingen måte være enig i det, iallfall 
ikke i å sette ned prisen jamt over. En annen side av saken 
er at det kan komme på tale forskjellige justeringer av 
fiskeprisene, f.eks. når fondets midler anvendes til å 
subsidiere prisen på fisk av mindreverdig kvalitet. Det tror 
jeg er en feil måte å gå fram på. Så vidt jeg har forstått, 
er det vel heller ikke det som er forutsetningen for 
anvendelsen av fondets midler. De fiskere som produserer en 
dårlig kvalitet, må vel finne seg i å selge til en lavere 
pris enn den som blir betalt for en god kvalitet eller for 
den beste kvalitet. En må vel kunne foreta forskjellige 
justeringer. Man kan ikke trekke så sterkt på fondets midler 
som man har gjort de to siste årene. Da er vi snart ferdig 
med det. Dette fondet har vært til god hjelp. Man har ved 
hjelp av det kunnet greie å holde noenlunde stabile priser; 
men bruker man opp fondet, blir det slutt på det. Jeg tror at 
hvis vi får en ny eksportordning, slik som Sunnanå-komiteens 
innstilling går ut på, skulle vi kunne komme over i bedre 
forhold, og da kan vi kanskje unngå å få slike forhold som vi 
hadde i fjoråret for tørrfiskens vedkommende. 

 
Steffensen: Jeg vil erklære meg helt enig i det som 

representanten Hareide uttalte. Det er jo lett nok å stå her 
i dag og klage på de forhold som er, men det er ikke så lett 
å peke på utveier som kan føre til noe bedre enn det vi har. 
I fiskerorganisasjonen er vi fullt klar over at det er noe 
som er feil, og vi arbeider med å rette det opp. Det er jo 
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ganske klart at den nedgang som har vært i fiskefondet i den 
siste tid tyder på at der er skjevheter. Men vi er også klar 
over hvor vi skal finne feilene så vi kan få rettet det opp 
igjen. Jeg håper at vi ved forhandlinger med Lønns- og 
prisdepartementet og ellers ved drøftelser innenfor 
organisasjonen, skal finne fram til de svakheter som medfører 
at fiskefondet har gått ned. 

Vi vet jo at sildefondet også fór nedover i flere år. Nå 
har sildelagsfolkenes organisasjoner funnet frem til en 
ordning slik at sildefondet er blitt betydelig styrket, og 
for å få fiskefondet opp må vi ta lærdom av det 
sildelagsfolkene gjorde. Det går ikke an i dag å holde på med 
å betale høye priser for dårlig vare, for usalgbar vare, slik 
som vi delvis har gjort i de siste tidene. Vi får betale slik 
som sildefiskernes organisasjoner gjør, liten pris for dårlig 
vare, betale guanopris for guanovare. De distrikter som dette 
måtte ramme, får man da hjelpe på sosialt grunnlag. Vi er 
oppmerksomme på disse spørsmålene, men slik som situasjonen 
er i dag, hjelper det lite om hr. Ingvaldsen - eller hvem som 
helst ellers - peker på at vi skal fiske billig og selge 
billig. Den veien har vi prøvd før, og den fører ikke fram. 

En annen ting jeg gjerne vil ha sagt min mening om, er 
dette med å ekspandere og rasjonalisere. Jeg tror i grunnen, 
at slik som markedsprisene ligger an for Norge som 
eksportnasjon, bør vi være forsiktige med å ekspandere. Jeg 
tror vi har ekspandert nok foreløpig. Vi bør nå ta en 
stabiliseringsperiode og se hvordan utviklingen vil gå i den 
nærmeste framtid. Jeg vil si, som hr. Hareide også har sagt 
ifra på representantskapsmøte når det gjelder silden, at 
dette å holde på med å anskaffe store båter og rase i vei og 
få en høy produksjon uten å ha salgsmuligheter, det bør vi nå 
iallfall ta en pust i bakken med, og bruke fornuft. 

 
Statsråd Bråthen:

På den annen side er det nå nødvendig å ta hele dette 
spørsmålet opp til revisjon for å se hva som kan gjøres. Det 
er nettopp fordi vi syntes det var betenkelig å ta mer ut av 
fondets midler, at jeg for noen få dager siden her i 
Stortinget bestemt avviste tanken på bl.a. subsidiering av 

 De uttalelser jeg kom med i mitt 
første innlegg, bygget på de merknader som komiteen er kommet 
med når det gjelder den store reduksjon av fondets midler som 
er foretatt i det siste år. Jeg har gitt uttrykk for at jeg i 
grunnen er enig med komiteen. Vi ser selv med meget store 
betenkeligheter på den utviklingen. På den annen side har 
departementet funnet, at så lenge det er penger i fondet - 
som er fiskernes egne penger - har det iallfall hittil ikke 
vært noe grunnlag for departementet til å gå hen og foreta en 
reduksjon av prisen til fiskerne, altså av råfiskprisen. Slik 
situasjonen delvis var i fjor og særlig har vært i år, ville 
den eneste måten å styrke fondet på vært å redusere prisen 
til fiskerne, og det er det jeg mener ikke ville ha vært 
realistisk politikk. 
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nylongarn, noe som ville blitt en ytterligere belastning på 
fondet. 

Hovedspørsmålet er selvsagt å få slike priser på vår 
eksport av fisk at vi derigjennom kan skaffe til veie den 
nødvendige styrking av fondet. Spørsmålet blir for det 
første: Hvilke priser er det i dag mulig å få ute på 
eksportmarkedet. Og for det annet: Er det nødvendig å foreta 
en omorganisering av måten eksporten ordnes på, slik at vi 
kan trekke mer ut av markedet enn det gjøres i dag? Det er de 
to hovedspørsmål som foreligger. 

Når det gjelder Sunnanå-komiteens innstilling, så reiser 
den alle disse spørsmålene. Så vidt jeg har kunnet komme fram 
til ved flyktig å lese igjennom innstillingen, så er det tre 
- hvis det ikke er fire - forskjellige alternativer eller 
standpunkter når det gjelder måten hvorpå eksporten skal 
ordnes. Det er klart at saken er meget vanskelig, og det vil 
nok komme til å volde Fiskeridepartementet nokså mye bryderi 
før man kan finne fram til den forhåpentlig riktige ordningen 
på dette område. 

Når det gjelder fiskefondet, er jeg enig i at man for så 
vidt kan skule hen til sildefondet og peke på at det nå er 
blitt styrket på en slik måte at det har midler nok. Men vi 
skal ikke glemme den realitet at det er stor forskjell i 
disse spørsmål mellom sildefiskeriene og andre fiskerier. For 
det første er sildefisket mer konsentrert. Det hele er 
gjennomorganisert og sentralisert, og det er mye enklere enn 
om man skal begynne å forsøke å finne fram til riktige 
organisasjonsformer når det gjelder andre av våre fiskerier. 
Da sildefondet var langt nede, tok sildefiskerne på eget 
initiativ det skritt at de sløyfet subsidiene på redskapen, 
og de lot sildeprisen stå stille, ja, de reduserte prisene på 
de sorter som hadde den høyeste pris. 

Vi må selvsagt forsøke også når det gjelder fisken, å 
komme inn på noe lignende. Selv om avtalen gjelder 
råfiskprisen generelt, må vi komme fram til den ordning at 
den fisk som blir mindreverdig vare, må settes i en betydelig 
lavere pris, for det er ingen mening i at vi skal fiske opp 
store kvanta av fisk, male den opp og belaste fondet med 
mange, mange millioner. 

Men det er klart at det tar tid å komme fram til 
skikkelige omlegginger her. Det kan bl.a. bli spørsmål om en 
produksjonsregulering mellom de forskjellige distrikter. Det 
kan bli spørsmål om hvorvidt enkelte distrikter har 
tilstrekkelig kapasitet når det gjelder salting og filet-
arbeid, slik at man kan komme vekk fra i hvert fall dette å 
henge fisk på vinterstid i enkelte distrikter, og så male den 
opp til guano eller til fiskemel når vi kommer ett år lenger 
fram. Det er klart at det er en produksjon som ikke svarer 
seg, som ikke er lønnsom, og som vi helst bør komme vekk fra. 
Alle disse spørsmålene vil etter hvert bli tatt opp; men fra 
Prisdepartementets side vil vi vanskelig kunne gjøre noe her, 
før Fiskeridepartementet - som er fagdepartementet på dette 
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område - har behandlet Sunnanå-komiteens innstilling og 
fremlegger sine forslag. 

La meg da si et par ord til slutt i forbindelse med det 
som særlig hr. Ingvaldsen var inne på, spørsmålet om å 
forsøke å komme fram til tidligere meldinger. Når det gjelder 
fisken, har vi muligheter for å komme fram til en annen 
ordning enn hittil, under forutsetning av at vi kan få det 
som jeg kan kalle for trekantforhandlinger med bransjene i 
fiskeriene. Departementet forsøkte på det i fjor. Vi kom ikke 
fram den vei. Nå fremmer Sunnanå-komiteen i sin innstilling 
forslag om at man skal føre fiskeriforhandlingene som 
trekantforhandlinger. Den dag dette lykkes, vil alt være 
ferdig på én gang, og da kan meldingene komme til Stortinget 
på en betydelig tidligere tid av året. Fra Prisdepartementets 
side vil det bli gjort alt som er mulig for å komme fram til 
den ordningen. 

 
Toven:

Det er ikkje finans- og tollnemnda si oppgåve å 
instituera og peika på nye system til avløysing av den 
ordninga vi no har med tilskot til og frå eit 
reguleringsfond. Nemnda har berre peika på at 
prisreguleringsfondet for fisk har gått sterkt nedover det 
siste året, og at dersom det held fram på den måten, så er 
det ei tvilsam utvikling. 

 Det er vel ingen som ut av den korte tilrådinga 
vi no har for oss, kan lesa at den forsterka finans- og 
tollnemnda har tenkt å kritisera ordninga med 
prisreguleringsfond for fisk. Personleg vil eg ha sagt at eg 
trur dette systemet har verka svært godt for fiskarane og 
også for samfunnet i det heile. Eg trur vi skal vera varsame 
med å leggja noko meir i det nemnda har sagt i tilrådinga, 
enn det som står der. 

For min del vil eg ha sagt at eg trur at fiskerinæringa 
står framfor visse problem i framtida. Vi har til no hatt det 
vi kan kalla for seljaren sin marknad, men det synest for meg 
som om vi no er komne til det vi kan kalla for kjøparen sin 
marknad, og det er klårt at dette tilhøvet vil skapa 
overgangsvanskar og - som eg sa - problem. 

Det er, som eg alt har sagt, ikkje finans- og tollnemnda 
si oppgåve å peika på nye utvegar, men eg vil likevel ha sagt 
at så viktig som fiskerinæringa er for samfunnet vårt, sett 
ut frå at landet vårt praktisk tala har andletet vendt ut mot 
havet, og ut frå at så mange er knytte til fiskerinæringa, må 
det vera ei over lag viktig oppgåve for statsmaktene til kvar 
tid å leggja tilhøva slik til rette, at dei mange som har 
utkomet sitt frå denne næringa, også må få det ut av arbeidet 
sitt at dei kan leva av det. 

Eg vil ut frå det eg har sagt, vona at statsmaktene 
framleies er merksame på dei vanskane som fiskerinæringa vil 
koma til å stå framfor. 

 
Frithjov Vik: Denne sak hvor diskusjonen vesentlig 

gjelder fiskefondet, fiskepriser osv., er kanskje større og 
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alvorligere enn mange av oss her i salen tror. Ett er 
iallfall sikkert: Slik utviklingen har gått de to siste årene 
når det gjelder fiskeomsetningen, må en vel se den sannhet i 
øynene, at skal man opprettholde den råfiskpris man har hatt, 
må man - som hr. Jaklin nevnte - skaffe midler til fondet. 

Spørsmålet er for så vidt ganske enkelt. Har man en 
større pris på råproduktet enn det man kan få for det 
foredlede produkt ved eksport, må jo de eventuelle midler 
dekkes på annet hold på en eller annen måte. Man kommer ikke 
bort fra det. Men det som må være grunnprinsippet for oss 
alle, enten det gjelder fisk eller sild, er at man må være 
klar over at når man tar opp forhandlinger med myndighetene 
og råstoffprisen skal fastlegges, har man dermed i grunnen 
fastlagt resultatet for det året som kommer. 

Jeg går ut fra at når det forhandles om fiskeprisen, så 
diskuteres det på samme måte som når vi forhandler om 
sildeprisen. Vi har nettopp for kort tid siden ført 
forhandlinger om prisen på sild det kommende år. Jeg går ut 
fra at den vurdering må legges til grunn: Hva kan vi oppnå 
for det ferdige produkt? Hva kan markedet eventuelt betale? 
Jeg må gå ut fra at markedet må undersøkes, og man må ha en 
peiling på hva man kan få igjen for tørrfisk, saltfisk, 
klippfisk, frossenfisk og hva det nå kan være. Hvis man ved 
en slik forhandling finner ut at her er det ikke dekning for 
den råfiskpris som man må ha for å dekke de driftsutgifter 
som nå en gang er fastsatt på forskjellig vis, må man også 
være forberedt på å finne ut hvor man skal skaffe dekning for 
det underskudd som eventuelt vil bli. 

Ved de forhandlinger vi har ført om sildeprisen, har vi, 
så langt som overhodet mulig, hatt full klarhet over hva vi 
kunne oppnå ute på markedet for de ferdige produkter, for 
sildemel og sildeolje, som her er hovedproduktene. Vi har 
ment å kunne ha en oversikt over hvilke priser vi kunne oppnå 
det kommende år. Innenfor denne rammen har man så forsøkt å 
bevege seg når det gjelder prisen på sild til fiskerne. 

Det er riktig som det har vært nevnt, at sildefondet var 
nede i en bagatell på noen og 20 millioner kroner for en del 
år siden. Da gikk vi godvillig inn for i den sektoren å 
redusere våre krav på prisen for silda. Vi gikk med på det. 
Vi mente at vi så langt som råd var, burde stramme inn beltet 
og se om vi ikke kunne greie å arbeide oss opp et fond, som 
kunne gi oss litt mer betryggelse enn det vi hadde. 
Resultatet har vi i dag. Vi har i de senere år opparbeidet et 
respektabelt fond, og ved de siste prisforhandlinger mente vi 
at vi var kommet et godt stykke på vei til et fond som kunne 
være brukbart. Og vi mente at vi kanskje hadde grunn til i 
dag å vurdere saken på en litt annen måte. Vi kunne få en 
litt bedre sildepris, og enda, tross alt, greie å styrke 
fondet ytterligere, men kanskje i litt mindre tempo enn i de 
senere år. Vi hadde både fra fiskernes hold og fra industrien 
ganske sikre data for at vi var berettiget til en 
prisstigning for fiskerne og også et produksjonstillegg for 
industrien. Ved et fornuftig samarbeid - vi renonserte litt 
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på begge sider - fant vi frem til en gylden middelvei, som vi 
mente skulle være noenlunde brukbar for begge parter. 

Den linjen har man fulgt når det gjelder silda. Det er 
kanskje ikke så enkelt med denne eksporten som hr. Jaklin ga 
uttrykk for. Vi har ganske mange land å konkurrere med. Vi 
har markeder hvor vi konkurrerer med over 20 andre nasjoner 
med vårt fiskemel og sildemel; så vi har en ganske sterk 
konkurranse. Men vi skal heller ikke se bort fra hva man i 
sildenæringen har gjort - det vil jeg understreke - for så 
langt som råd er, å forsøke å oppnå et produkt som kunne 
konkurrere og helst slå ut andre nasjoner på markedet. Vi har 
bl.a. bygd opp et forsøksinstitutt i Bergen, som silda 
betaler, kan vi si. Industrien og sildeorganisasjonene 
betaler det i fellesskap etter en viss overenskomst. Vi har 
nå et årlig driftsbudsjett på omkring ¾ million kroner, som 
vi bruker for å finne frem til et produkt, så vi kan oppnå de 
høyest mulige priser. Det er et ledd i å forsøke å holde 
denne grenen av næringen oppe så langt som råd er. Vi har 
alle sammen, både fiskerne, fabrikantene og industrien i det 
hele, vært enige om å gå sammen om å ofre denne kapital. Det 
er nokså mange penger som ofres, når man tenker på at man 
bare på dette felt skal betale ¾ million kroner og man 
dessuten har bygd opp hele anlegget. 

Når det gjelder fisken og de priser og muligheter vi har 
der, tror jeg at det er mange problemer som må tas opp. Jeg 
er enig med statsråd Bråthen i det; og jeg vil be om at de 
tas opp snarest mulig og grundigst mulig, for jeg tror at vi, 
etter den oversikt vi har i dag, kan regne med og kanskje må 
regne med at situasjonen blir så vidt alvorlig at vi må finne 
dekning for den hvis vi skal drive denne næring. Da er 
spørsmålet naturligvis hvorledes man skal komme til det 
målet. Da vil jeg si at etter en flyktig gjennomgåelse av 
Sunnanå-komiteens innstilling kan ikke jeg for min del se at 
den har funnet på noe nytt. Det er langt fra. Den har ikke 
vist noen vei ut av det uføre vi er oppe i i dag. Men nok om 
det. Det er iallfall sikkert at der innen den komite, som nå 
ofte innen komiteer, er den største uenighet om hvorledes man 
skal arbeide videre. Men jeg tør si at hvis man ikke tar 
denne sak alvorlig opp og forsøker å analysere den fra alle 
sider, og forsøker å skaffe et produkt slik at vi kan 
konkurrere med andre nasjoner ute, tror jeg at vi får betale 
denne leiken ganske dyrt. 

Der er flere nasjoner som vi må konkurrere med på det 
feltet, og vi vet jo delvis hva de gjør for å subsidiere sine 
fiskerier. Vel, jeg vil iallfall håpe at vi skal slippe å 
subsidiere de norske fiskerier over statsbudsjettet. Men en 
ting er iallfall sikker, at vi har mange oppgaver å ta fatt 
på og løse innen denne næring, og en av de største oppgaver 
er at man skaffer et ferdigprodukt som er konkurransedyktig. 
Og der, tror jeg at jeg tør si her i dag, har det vært syndet 
ganske kraftig fra fiskernes side ved å levere et råprodukt 
som ikke har vært fullverdig. Det må bli galt når man i dag 
er vitne til at råfiskprisen er rundt om 60 øre kiloen og at 
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den må selges til 15-20 øre kiloen til oppmaling til 
fiskemel, og at man fortsatt skal subsidiere fisket på denne 
måte. Man må ta det alvorlig, som dette krever. Det nytter 
ikke å prate det bort. Og jeg tror at for hver dag som går, 
blir det værre og værre å rette det opp. Vi har bygget opp en 
fryseindustri hvor hvert kilo filet som skal selges, må bli 
subsidiert. Skal man da nødes til med en av landets 
hovednæringer som idag ligger på en eksportverdi av omkring 1 
milliard kroner, å gå den vei at den skal subsidieres over 
statsbudsjettet for at man skal kunne drive denne næring? 

Jeg vil til slutt be om at man nå tar dette problemet 
alvorlig opp, for hvis det ikke skjer noe helt uforutsett, 
har vi ikke noen lys vinter og vår og sommer å gå i møte når 
det gjelder vår eksport av ferdigprodukter av fisk. Man hører 
i dag rykter om at saltfiskprisen er så lav at kjøperne ikke 
tør kjøpe og produsere. Og henge fisk i dag om vinteren får 
man den såkalte fosfisk som må selges til oppmaling til 
fiskemel, og som må subsidieres hvis de skal kunne gjøre det. 
Det er så vidt alvorlige problemer at jeg vil be om at de 
myndigheter som har med disse ting å gjøre, og de utvalg som 
skal settes ned, må kunne finne hverandre her, slik at de kan 
peke ut noe som er bedre enn det vi har i dag, og ikke slåss 
om og ri spesielle kjepphester for å vinne en eller annen 
gunst i et givet øyeblikk. 

 
Jaklin:

Jeg tror det er helt nødvendig at man allerede nå ved 
fastsettelsen av årets priser, finner fram til en ordning. 
Det kan være forskjellige måter å gå fram på. Jeg har tenkt 
på en måte som kanskje er den enkleste hvis man ikke kan bli 
enige, og det er at eksportørene må dokumentere når de kommer 
med krav om tilskudd til eksporten, at de har betalt den pris 
som det er regnet med i kalkylene til tilvirkerne. Man må 
kunne forlange at de skal dokumentere at de ikke har kjøpt 
til underpris. Dermed har man sikkerhet for at de ikke først 
tjener på å kjøpe fisk av tilvirkerne til underpris, og så 
kommer med regning til fondet fordi de mener ikke å ha 
oppnådd en tilstrekkelig stor eksportpris. 

 Statsråd Bråthen var i sitt siste innlegg inne 
på noe som er nokså vesentlig. Det var det han nevnte om de 
såkalte trekantforhandlinger. Vi har jo tre hovedgrupper i 
fiskeriene. Vi har fiskerne. De er sikret en minstepris. De 
er ikke sikret salg akkurat, men hittil har de som regel fått 
solgt fisken. Og vi har eksportørene som får tilskudd av 
utjevningsfondet hvis de ikke ved eksport oppnår den pris som 
er fastsatt i reglene. Men så har vi tilvirkerne, som ligger 
midt imellom. Og vi vet jo alle sammen - det har vært nevnt 
tidligere her i Stortinget - hvordan f.eks. tilvirkerne i 
fjor ble presset til å selge langt under det de måtte ha for 
å dekke egne utgifter. Jeg tror nok vi kommer til å få en del 
konkurshistorier ut over nettopp blant tilvirkerne og 
tilvirkerlag, fordi de har vært nødt til å selge fisken under 
det som det har kostet å kjøpe fisken og tilvirke den, tørke 
den og salte den. 
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Når det gjelder påkjenningen på Fiskefondet, er det jo 
mange forklaringer på den, når man ser litt nærmere på saken. 
For det første har man hatt det alminnelige prisfall ute på 
markedet, og for det annet har vi i fjor og i år hatt 
fiskepartier som vi aldri har hatt maken til etter krigen. Og 
det er klart at jo større partiet er, desto større blir 
underskuddet, hvis man ikke kan eksportere til balanse eller 
med overskudd. Hvis man først får 1 pst. underskudd, virker 
det ganske anderledes voldsomt når det er et stort parti enn 
om det gjelder et lite parti. I år får vi et enda større 
parti. Vi har vel allerede eksportert en 35 pst. mer 
klippfisk og også av tørrfisk betydelig mer. Og det er klart 
at når eksporten går med underskudd, vil påkjenningen på 
fondet øke etter hvert som fiskepartiet øker. Derfor er det 
så mye om å gjøre at man kan finne fram til en ordning som, 
om den ikke gir overskudd, i ethvert fall kunne gi balanse, 
slik at det ikke går med direkte tap. Det er av nokså 
avgjørende betydning. 

 
Hamran:

 

 Når vi sammenligner silda og fisken, 
sammenligner omsetningen av silda og omsetningen av fisken, 
blir det en temmelig stor forskjell mellom de to 
organisasjoner. Jeg tror at hvis man hadde hatt Råfisklaget 
utbygd etter det som råfiskloven hjemler slik som 
sildeomsetningen er utbygd, hadde vi stått meget sikrere i 
dag enn vi står. Det er min mening som fisker. Og når vi ser 
på den usikkerheten som er til stede i omsetningen av fisk i 
dag, har vi grunn til å være skeptiske. Hr. Jaklin var inne 
på dette med tilvirkerne og fiskerne nå i sitt siste innlegg. 
Fisken kjøpes i dag i mange tilfelle under minsteprisen, og 
tilvirkerne som tilvirker fisken ferdig, selger også fisken 
langt under den pris som er satt som en minstepris, mens noen 
kjøper etter minsteprisordningen. Dette må jo være en årsak 
til at man får undersalg ute på verdensmarkedet, som igjen 
skaper usikkerhet. Jeg tror at man først må berge i land 
linjene i fiskepolitikken ved å få en stabilitet med 
innkjøpet av fisken, med prisen til fiskerne, med prisen til 
tilvirkerne, og så må man få en mer effektiv kontroll med 
omsetningen og eksporten av fisken. 

Komiteen hadde innstillet: 
 
St.meld. nr. 67 for 1956 - Bestemmelser om avgifter i 

prisreguleringsøyemed ved utførsel av klippfisk, tørrfisk og 
frossenfisk - legges ved protokollen. 

V o t e r i n g :  

Komiteens innstilling bifaltes enstemmig. 
 
Protokollen for det hemmelige møte referertes uten å 

foranledige noen bemerkning. 
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Møtet hevet kl. 20.40. 
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