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Oppmaling av sild til fiskefôr

Jeg viser til brev av 8. februar 2010 angående oppmaling av sild.

NVG-sild er en stor og godt forvaltet bestand, og kvotene er derfor høyere enn på lenge.
Kvotene blir fastsatt på biologisk grunnlag, uavhengig av anvendelse og markedsverdi.
Uttaket er konsentrert i tid, slik at det ikke alltid er mulig å omsette all sild direkte til
konsum. Volumet som går til konsum var i 2009 om lag i million tonn.

Produksjon av fiskemel og fiskeolje er en mulighet til å få omsatt all fisken som blir
brakt på land, også den som ikke har god nok kvalitet til å omsettes til humant konsum.
De siste årene har andelen sild som har gått til oppmaling variert mellom 0 og 14 %, og i
2008 og 2009 gikk hhv 8 og 7 % av NVG-sild omsatt gjennom Norges Sildesalgslag til
oppmaling. Jeg mener dette viser at konsumandelen er imponerende stor.

En annen viktig kilde til fiskemel- og fiskeoljeproduksjon er fra avskjær fra
filetindustrien, som utgjør et stort volum og er en verdifull og riktig utnyttelse av
råstoffet.

Det er svært viktig å ha fleksibilitet i forhold til anvendelse av råstoffet når så store
kvanta skal fiskes og foredles. For å sikre flyt i varestrømmen er det av betydning at
avsetningsmulighetene ikke begrenses. Fra og med 1. april 2010 vil markedsavgiften
på pelagisk fisk økes. Dette vil gi Eksportutvalget for fisk økte midler til å styrke
konsummarkedet for blant annet sild.
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Jeg har stor tro på at andelen av NVG-sild som går til oppmaling jevnt over ikke vil
overstige intervallet som nevnt over. Det er derfor ikke aktuelt nå å regulere
anvendelsen av NVG -sild gjennom for eksempel å innføre oppmalingsforbud.
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