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Uttalelse til høring.

Vårt selskap drev i perioden 2003 til 2013 med videreforedling av laks ved vårt anlegg ved Leines, og på det meste omsatte vi for Kr. 257 000 000,-
men i samtlige år har bedriften arbeidet med dårlig økonomi, dette som direkte resultat av direkte konkurranse fra blant annet Polen.

Inntil 2013 klarte vi hos LeinesSeafood sammen med vår Tyske samarbeidspart å produsere sjømat i Norge, men til slutt ble konkurransen opp mot
billigere produkter produsert i Polen for stor, driften i Norge ble lagt ned og produksjonen er nå overtatt av langt billigere selskaper i Polen, som
det var umulig for oss å konkurrere mot med Norske lønns- og driftskostnader.

Vårt selskap har i alle år betalt våre ansatte i henhold til tariff (kr. 150-160) og forholdt oss slik som det har vært ønskelig fra ulike fagforbund, med
det eneste som resultat at våre Norske produkter ble for dyre for det Europeiske markedet. Kunder i Tyskland, Frankrike og Italia bryr seg ikke om
hvor laksen de kjøper er produsert, da all laks oppdrettet i Norge markedsføres som «Norsk» uavhengig av hvor i verden den er videreforedlet, og
når det blir billigere å frakte laksen til Polen og tilbake til Norge, enn å produsere den i Norge, så ja, da er til og med det Norske markedet tapt.

Rimi og Rema 1000 produserer i dag sin røyke- og saltet laks i de Baltiske stater, Norsk laks, som er kjørt til Baltikum på trailer, produsert og
deretter kjørt tilbake til Norge, og når dette blir mange ganger rimeligere enn å produsere i Norge, så er det ikke slik at det er rom for å kreve mer i
Norge.

Fagforbundets romantiske tilnærming til internasjonal konkurranse, der fagforbundene tilsynelatende ser ut til å være av den oppfatningen at
Norge er en ensom planet i universet, en planet som ikke trenger å rette seg etter andre enn seg selv, vil på sikt være med på å drepe Norsk
fiskeindustri, Norske kystsamfunn og de tradisjoner som er bygget opp gjennom hundrevis av år vil bli flagget ut av landet engang for alle.

Fagforbundenevil bli den institusjonensom kommer til å knekke nakken og drepe Norskfiskeindustri, svart hav og dårlig vaerhar mange ganger
truet industrien,men Fagforbundeneser ut til å bli den endelige bøddel.

leines Seafood er et strålende bevis på den avgrunn som fagforbundene er i ferd med å sende Norsk sjømatindustri og sjømat tradisjoner ned i, vi
hos Leines Seafood betalte i alle år tariff til våre ansatte, og hadde opp mot 150 ansatte i våre beste perioder, dette er 150 arbeidsplasser som ikke
eksisterer lengere i Norge i dag. Fagforbundene fremstiller sjømatnæringen som en næring som går med millioner i overskudd hvert år, når
sannheten er at det kun er en veldig liten andel av sjømatbedriftene som gir overskudd, de aller fleste sliter årlig med å betjene lån og møte nye og
kostbare reguleringer og krav.

Vi hos Leines Seafood ber om at vår stemme blir hørt, slik at i alle fall andre sjømatbedrifter ikke vil lide samme skjebne som det vi gjorde, da det
vil være totalt umulig på sikt for Norske fiskeindustribedrifter å konkurrere med Polske snittindustrilønninger til kr. 20,00 pr. time. Å innføre
allmengjøring på kr. 163,00 pr. time vil være det samme som å legge ned opp mot 60% av industrien i Norge, og presse tusenvis av arbeidsplassene
til Polen.

Om en vil innføre allmengjøring innen fiskeindustrien, så burde dette begrenses til kun å gjelde lakseoppdrettere på vest-landet, og den
allmengjorte lønna burde fastsettes på samme nivå som innen jordbruket, på ca. kr. 100,00 pr. time, da det er snakk om ufaglært arbeidskraft, som
er sterkt utsatt for konkurranse fra utlandet og utflagging.

For hva vil det nytte om Itannaer teoretisk god, om det er sådyrt at i praksiser det ingen bedrifter som kan ansette og drive i Norge I fremtiden.

Ta lærdom av vår skjebne, ikke knekk nakken på Norsk fiskeindustri og sjømat tradisjoner.
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