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Nærings- og fiskeridepartementet 
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Høring – en mer fleksibel pliktordning – endring av forskrift av 12. september 2003 om 
leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse 
 
 
Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring «oppfølging av Stortingets behandling 
av kvotemeldingen - en mer fleksibel pliktordning – endring av forskrift av 12.september 
2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse». Høringen etterspør innspill på en 
rekke forslag med formål om å øke industriens tilgang på råstoff for å tilrettelegge for økt 
bearbeidelse av fisk.  
 
Det regjeringsutnevnte utvalget som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer 
av fisken som fiskes kan bearbeides i Norge, skal avlevere sine anbefalinger innen 1. 
november 2021. Norges Kystfiskarlag mener at denne høringen må ses i sammenheng med 
utvalgets arbeid, og forventer at eventuelle beslutninger om endringer i forskriften avventes til 
utvalgsarbeidet er ferdigstilt.  
 
Fortsatt uthuling av formålsparagrafen 
 
Føring av fangst 
 
Dersom det åpnes opp for føring av fangst fra anlegg med bearbeidingsplikt, må det være en 
forutsetning at aktiviteten på samtlige anlegg opprettholdes. Norges Kystfiskarlag registrerer 
bekymring for at spesialiseringen skal føre til gradvis nedtrapping av aktivitet på enkelte 
anlegg. Norges Kystfiskarlag mener det må innføres nødvendige kontrolltiltak for å forsikre 
om at spesialiseringen ikke fører til en sentralisering av anlegg. I den forbindelse må det 
foreligge en streng håndhevelse av aktivitetsplikten, og det må ikke åpnes for ytterligere 
frikjøp fra denne plikten.  
 
Forenkle definisjonen av bearbeiding 
 
Norges Kystfiskarlag mener at ren ferskfiskpakking og frysing fortsatt skal holdes utenfor 
bearbeidelsesdefinisjonen. 
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Dispensasjon fra bearbeidelsesplikten 
 
Norges Kystfiskarlag ser ingen grunn til å innføre en dispensasjonsadgang fra 
bearbeidelsesplikten. 
 
Prismekanisme 
 
Norges Kystfiskarlag er usikre på effekten dette forslaget vil ha for å øke råstofftilgangen 
langs kysten og etterlyser nødvendige konsekvensanalyser av forslaget. Ettersom trålrederiene 
subsidierer egne landanlegg (med overskudd fra havflåten) fører dette til ulike 
konkurransevilkår da de subsidierte anleggene kan by opp prisen langt over det andre 
fiskekjøpere har mulighet til å betale. Norges Kystfiskarlag anser det som problematisk at 
industribedrifter som er direkte ulønnsomme kan utkonkurrere andre industribedrifter på 
bakgrunn av intern subsidiering, spesielt ettersom lønnsomheten i trålrederienes havflåte 
delvis kan tilskrives pliktkvotene tildelt av staten med formål om å sikre helårig 
verdiskapning langs hele kysten. Slik pliktkvotene fungerer i dag tjener de ikke lenger sitt 
formål, men virker derimot direkte imot sin hensikt. 
 
Norges Kystfiskarlag viser for øvrig til Fiskekjøpernes Forening (Fifor) sitt høringssvar i dette 
spørsmålet. 
 
Endring av forskriftens navn 
 
Norges Kystfiskarlag støtter ikke en endring av forskriftens navn. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES KYSTFISKARLAG 
 
 
Hanna Arctander        
rådgiver        
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
 


