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Fiskeridirektoratetviser til Fiskeri-og kystdepartementetsbrev datert 6. november
2012,samtvedlagtehøringsnotatmed forslagtil endring av forskrift12.september
2003om leveringspliktfor fartøymed torsketråltillatelse.

Høringsnotatethar vært sendt på intern høring til regionkontorenei Finnmark,
Tromsog Nordland, til Reguleringsseksjonen,Kontrollseksjonenog
Utviklingsseksjonenpå Ressursavdelingenog til Statistikkavdelingen.Vihar mottatt
uttalelsefra regionTromsog regionNordland, fra Reguleringsseksjonen,
Kontrollseksjonenog fra Statistikkavdelingen.

Reguleringsseksjonensnotat følgervedlagt.Notatet gjelderi sinhelhet spørsmålet
om innføringav en ny avregningsfaktorfor ferskfisk.Vedlagtfølgerogsåoversikt
med utvalgte resultatstørrelserfor fartøyi fartøygruppentorsketrålere/reketrålerefra
lønnsomhetsundersøkelsenfor 2011.

Innledning

Fiskeridirektoratetvil innledningsvissette spørsmålved om systemetmed
dispensasjonfra deltakerlovenmed bakgrunn i leveringsforpliktelserbidrar til å
fremmemålsettingerom høyestmuligverdiskaping,ellerom dette i stedetkunne
vært oppnådd ved mer generellevirkemidler.Når det er behov for reguleringog
kontrollav at eiereav fartøy,hvis fisketillatelseer gitt fordi de skalbidra med råstoff
til landindustri, oppfyllerforpliktelsensomliggerknyttet til tillatelsen,er dette et
tegn på at slikeleveranserikkefinnersted på naturlig måte.
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Dersomsystemetmed leveringsforpliktelseroppheves,vil det innebæreat det ikke
lengerer noen forholdsom tilsierat en skaldispenserefra deltakerlovenskrav om
aktivt eierskap.I den grad nåværende eiereav torsketråleremed fisketillatelserdet er
knyttet leveringsvilkårtil ikke tilfredsstillerkravenei deltakerloven,vil tillatelsene
falletilbaketil fellesskapetog refordelestil aktivefiskere.

Fiskeridirektoratetmener at det bør vurderes om ikkeandre virkemidlerkan være
mer målrettedeog samtidiggi større grad av fleksibilitetenn bruk av
leveringsforpliktelser.

I den grad det likeveler ønskeligå videreføreen ordning med leveringsforpliktelser,
vil Fiskeridirektorateti det følgendekommentereforslagenei det foreliggende
høringsnotatet.Fiskeridirektoratetvil leggevekt på at en ordning med leveringsplikt
skalvære enklestmulig å gjennomføreog kontrollere.Nærmereom forslagsomkan
forenklerapporteringog kontroller beskrevetnedenfor i punkt 12.

Nærmere om bakgrunn for, og målsetting med, leveringsforpliktelsene

Somdet er gjortrede for i høringsnotatet,er det historiskeutgangspunktet for
leveringspliktenutviklingav filet-og fryseindustrieni Nord Norgeetter krigen.En
nødvendi betin elsefor etableringav denne industrienvar jevn leveranseav fisk
(råstoff)gjennomåret.Dettesatte krav til fartøymed stor aksjonsradiussomkunne
drive fiskeåret rundt og leverei henhold til industriensproduksjonsplaner.Detble
derfor gitt tillatelsetil at industrien kunne eie trålere.I tilleggble lokaletrålrederi
tildelt torsketrålkonsesjoner,og en anså lokalteierskapsom en tilstrekkelig
betingelsefor å sikre industrienjevn leveranseav fisk.

Tråleremed lokalteierskap,og trålereeiet av industrien,har de senereår funnet det
stadig mer lønnsomtå leverefisktil andre bedrifterog regionerenn det somvar
bakgrunnen for at trålkonsesjonenei sin tid ble gitt.Høringsnotatethar referansertil
to rapporter fra NOFIMAsom gjørrede for årsakenetil dette. Industrien som
fartøyeneskulleleveretil har såledesmanglet råstoff,og dette har vært en
medvirkendeårsak til permitteringeri fiskeindustrien.

For å hindre at trålernelevertesin fisktil andre bedrifterog regionerenn det somvar
meningen,har trålerne leveringsplikt.Pliktener lagt til de enkeltetorsketråltillatelser
og strukturkvoter,mens det er forskriftsfestethvordan leveringspliktenskal
gjennomføres.Dissereguleringeneav hvor trålernesfangst skal levereshar
imidlertidikkevært effektivemed hensyn til å sikretilstrekkeligeleveransertil
enkeltbedrifterog spesielttil Finnmark.

Målsettingenmed høringsnotateter såledeså drøftehvordan leveringspliktenkan
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regulerespå en måte som innebærerat en sikrer tilstrekkeligeleveransertil
tilgodesettebedrifterog regioner.

Bedriftseidetrålere falt opprinneliginn under betegnelseferskfisktrålere,men da
kravet om konsesjonfor fryseriom bord ble opphevet,endret konserveringsmåten
om bord i fartøyeneseg fra fersk,iset fisktil frossenfisk.I 2012var andelenfrossen
fisk79%av landet kvantum rundvekt for fartøymed leveringsplikt.Ikkealle
bedrifter somer tilgodesettav leveringspliktener tilrettelagtfor å utnytte frosset
råstoffi sin produksjon.Der er i dag ikkerettet krav i forskriftom at fartøyene,i
samarbeidmed tilgodesettlandanlegg,skalkonservereråstoffetpå en måte som
tilgodesettlandanleggkan benytte i sin produksjon.

Omlønnsomheteni fiskeindustriog torsketrålflåte

Fiskeri-og kystdepartementetskriveri høringsbrevetat "Regjeringeneropptattav å
sikrearbeidsplassenelangskysten ogat ordningenmedleveringsvilkårskalfungere ettersin
hensikt.Forslagenetil endringerskalsikreat merfisk landesderdenopprinneligvar ment å
landes.Dettegjøresfor å bringeordningennærmereintensjonenslik den varfør 2003".

Fiskeridirektoratetvil innledningsvisunderstreke at tilførselav fisk (råstoff)til
fiskeindustriener en nødvendig,men ikke i seg selven tilstrekkelig,betingelsefor
lønnsomdrift og sikringav arbeidsplasser.Det vil være industriens samlede
inntekter og kostnader som er avgjørendefor om lønnsomdrift kan påregnes,selv
om større garanti for råstoffleveranservil være et vesentligelementfor å sikre
arbeidsplassenelangs kysten.

Tråleremed og uten leveringspliktinngår i Fiskeridirektoratetsårlige
lønnsomhetsundersøkelse.Vedå gå gjennomresultatenefor 2011kan vi ikkese at
trålere med leveringsplikthar avvikendelønnsomheti forhold til øvrigetrålere.En
tabellsom reflektererdette følgersomvedlegg.Enskjerpingav leveringspliktenkan
selvsagtforverrelønnsomheteni denne del av trålflåten,men vi har ikkeforetatt
beregningersomviserhvordan en innstrammingi leveringspliktenvil slåut for
lønnsomheten.

Tiltross for at den uttalte målsettingenmed høringsnotateter å sikreat mer fisk
landes der den opprinneligvar ment å landes,leggerFiskeridirektoratettil grunn at
eventuelleendringer ogsåtar hensyn til lønnsomhetfor den flåtensom skal sikre
leveransertil landindustrien.For direktoratethar dette som konsekvensat de
endringer i leveringspliktensomnå skal gjennomføresmå være kontrollerbareog
praktisk gjennomførbare.

Kommentarertil de forslagsomfremkommeri høringsnotatet
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Ordningenmed leveringsplikter utfordrende og kan kommenterespå ulike måter.
Vivil førstkommenterede konkretespørsmålsom reisesi høringsnotatet.

Børforskriften av 2003om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

oppheves?

I utgangspunktet kan det synessom om en opphevingav forskriftenvil være den
endring sompå en enkel,transparent og kontrollmessigoversiktligmåtejusterer
leveringspliktentilbaketil dens opprinneligehensikt.

Noe av bakgrunnen for at det i 2003ble fastsatten forskriftom leveringspliktvar
imidlertidat de daværende individuelleleveringsvilkårenesomvar fastsattfor
torsketråltillatelserog enhetskvotervar ulikt utformet.Dettegjaldtulikhetermed
hensyn til hvor mye fangstsomskulleleveres,hvilkefiskelagsomvar omfattetav
leveringsplikten,om det var krav om bearbeidingmv. I dag er dette spørsmålsomer
avklart i forskriftom leveringsplikt.I forskriftener ogsåfastsettingav pris og
spørsmåletom transportkostnaderfra landingsstedtil kjøperregulert.

Somen oppfølgingav forskriftenble alle individuelleleveringsvilkårfor
torsketråleregjennomgåttmed siktepå en ens utforming.De individuelle
leveringsvilkåreneer i dag utformet slikat de angir leveringsberettigetanlegg,sted
ellerområde,samt en henvisningtil forskriftensbestemmelser.Å fjerneforskriften
vil dermed innebæreat de individuelleleveringsvilkåreneblir ståendetilbakeuten
noen generellebestemmelsersom regulererandre spørsmålenn hvem somer
primært leveringsberettiget.

Hvis forskriftenopphevesvil det være behov for å etablerenye bestemmelserfor å
ivaretablant annet spørsmåleneom prisfastsettingog reguleringav leveringsplikten
dersomopprinneligbedrift ikkeønsker å kjøperåstoffet.

Samletsett er direktoratetav den oppfatningat forskriftenikkebør oppheves.
Forskriftenbør hellergjennomgåspunkt for punkt med siktepå å lage reglersom
ivaretar formåletom å sikreanleggsombearbeiderfiskstabilråstofftilførselfra
torsketrålflåten.Reglenebør ogsåutformesmed siktepå at de enkeltskalkunne
kontrolleresog sanksjoneres.

Børtilbudsplikten endres?

Forskriftenom leveringspliktfor fartøymed torsketråltillatelsestillerkrav om at 80
%av fartøyetsin fangstav torsk og 60%av fartøyetsin fangstav hyse skaltilbys
tilgodesettebedrifter,og subsidiærtden omkringliggenderegiongjennomden
sekundære leveringsplikt.Fiskeridirektoratetmener denne tilbudspliktenbør økestil
100%forbeggefiskeslag.
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For det førstevil dette øke tilbudet av råstofftil tilgodesettebedrifterog regioner,og
såledesstyrke den nødvendige forutsetningfor lørtnsomdrift og økt sysselsetting
langskysten.Den andre årsakener at 100%tilbud sikrerbedre kvalitetog størrelse
på den fiskensomleveres.Det vil alltidvære slikat kvalitetog størrelsepå fisk
varierer fra fangst til fangst.Å øke leveransenefra henholdsvis80og 60%til 100%
vil øke mulighetenforbedre ogjevnerekvalitetpå fangstenesomtilbys
leveringsberettigeteanlegg.

Detbør nevnesat en økt tilbudsplikti segselver ikkeer noen garanti for at det
faktisklandes og bearbeidesleveringspliktigfangstved tilgodesettebedrifterog
regioner.Å øke tilbudet til 100%vil likevelvære med på å sikretilgodesettebedrifter
et bredere utvalg og bedre mulighetfor å forutberegnetilbudene.

3. Børbearbeidingsplikten endres?

Bestemmelseneom bearbeidingspliktkom inn i 2006.Kraveter nå at 70%av
torskefangstenesomkjøpesi henhold til den primære ellersekundære
leveringspliktenskalbearbeides.

Måletmed leveringspliktener å bidra til produksjoni fiskeindustribedrifterpå land,
og gjennomdette sikresysselsettingog økeverdiskapingen.Når det er ansett som
nødvendig å regulerebearbeidingenav fiskeprodukter,bør dette gjørespå en måte
sombidrar til at en sikrerovennevntemålsettingersamtidigsom det, på sammemåte
som tilbudsplikten,er mulig å kontrollereom bearbeidingspliktenoverholdes.

Etmål om høyere sysselsettingkan alenevære grunn til å påleggebedriftene
bearbeidingspliktogsåpå deler av hysefangstenesomkjøpesi henhold til
leveringsplikt.Enbearbeidingspliktforbedriftenkan også ses somet naturlig
motstykketil den fordelbedriftenoppnår gjennomå være tilgodesettmed
leveringspliktigråstoff.Hensynet til at bedriftenebør gisen viss fleksibilitettil å
selgeogbytte råstoff,tilsierimidlertidat prosentsatsenikkebør settesforhøyt
verken for torsk ellerhyse.

Vivil anbefaleat bestemmelsenom bearbeidingfor torsk videreføres,og at hyse også
inkluderes.Det er viktigat regleneutformesslikat det er mulig å etterprøveom
bearbeidingspliktener overholdt.

Ettersomenhverbedrift kjøperråstoffbåde fra fartøy somhar leveringspliktog fra
fartøy som ikkehar leveringsplikt,blir det vanskeligå fastslåom den bearbeidete
fiskenstammerfra trålere med leveringspliktellerandre fiskefartøy.Detvillevært
behov for et systemsom kunne gi fullstendiginternsporinggjennombedriftenefor å
få en slikoversikt.

Noen alternativemåter å kontrollerebearbeidingspliktenpå kan være:
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70%av all fangstbedriftenkjøper(uavhengigav om det er fra fartøymed
elleruten leveringsplikt)skalbearbeides

70%av fangstkjøptfra fartøymed leveringsforpliktelserskalbearbeides(men
der bedriftenstår fritt til å velgehvilkeleveransersom skalbearbeides)

Dersombedriftenkjøpermye råstofffra fartøyuten leveringsforpliktelservil det
førstealternativetsette størrekrav til bearbeidingenn det andre. I det andre
alternativetvilbedriftenstå frieremed hensyn til hvilket råstoffden ønskerå
bearbeide.

Ved sammenfallendeeierskapmellomfartøyog landanleggmener direktoratetdet er
naturlig at kravet tilbearbeidingikkebare knyttes til kjøpav fangst,men til den
fangstenanleggeneer tilgodesettmed fra egne trålere.

70%av all fangstbedriftener tilgodesettmed i henhold til de individuelle
leveringsvilkårene,skalbearbeides.Om fangstenkommerfra tråleremed
leveringsplikt,kystflåtenellerandre fartøyer underordnet.

Dettealternativetvil sikre at anleggsom er tilgodesettgjennomleveringsbetingelser,
faktiskmå kjøpeog bearbeideet tilsvarendekvantum som det trålerneer tildelt for
leveringtil anlegget.Etkrav om drift på nivå med det anleggetkunne oppnå på
grunnlag av fangst fra de leveringspliktigetrålerne,vil ivaretanæringsmessigeog
regionalehensyn.Dersomdet ikkeopprettholdesslikdrift,vil hele grunnlaget for
dispensasjonfra deltakerlovenfallebort.

Kontrollav om anleggenefaktiskkjøperogbearbeiderfangstvil flyttekontrollenfra
fartøyleddetog over på det som er selvegrunnlagetfor at industrien er gitt
anledningtil å eie torsketrålere.Detvil imidlertidikkegi noen garanti for at råstoffet
sombearbeideskommerfra de leveringspliktigetrålerne.Somdet er vist til i
høringsnotatethar endrete markedsforholdmedført at råstofffra kystflåtener mer
egnet forviderebearbeidingtil enkelteprodukter enn det råstoffettrålerneleverer.
Dersomanleggeneser segbedre tjentmed å kjøpeogbearbeideannet råstoffenn det
som trålerne leverer,vil leveringspliktenkun bidra indirektetil sysselsettingog
verdiskapingeni fiskeindustribedrifterpå land.

Somdet er gjort rede for i høringsnotatet,har noen av trålerne somer eid av Aker
SeafoodsASAog Nergård ASleveringsvilkårsomikke tilgodeseret bestemtanlegg,
men et geografiskområde.Det kan derforbli et spørsmålom hvor denne fangsten
skalbearbeides.Fiskeridirektoratetvil her vise til den gjennomgangenog
begrunnelsensom departementethar gitt under høringsnotatetspunkt 7.1.for at
eiersegne anleggskalprioriteres.Vedsammenfallendeeierskapmellomfartøyog

6



landanlegg,mener direktoratetsåledesat fangstskalbearbeidesved egneanleggpå
tilgodesettsted, kommuneelleret større geografiskområde.

Vedmanglendeaktivitetved anleggenevil grunnlagetfor dispensasjonfra
deltakerlovenfallebort, og fartøyeneservervstillatelserkunne tilbakekalles.

Leveringssted

Leveringspliktigfangstkan etter reglenei dag lossesved, ellerpå annen måte
transporterestil, den fiskeMdustribedriftensom kjøperfangsten.Forde tilfeller
fiskenikkelossesved anleggetsomhar kjøptfisken,har forskriftenbestemmelserom
hvem som skalbekostetransporten til bedriften.

Viser at fleksibilitetentil å lossefiskenpå annen plass enn der anleggeter lokalisert,
vil være gunstigfor fiskerved at dette kan gi redusert gangtid fra felt til
landingssted.Samtidigvil det være slikat kontrollenmed om leveringspliktigfangst
er levertpå tilgodesettanlegg,er langt mer effektivdersomdet settessomkrav at alle
leveranserav fangsterfra fartøymed leveringspliktleveresdirekte til kjøperens
anlegg.

Forhåndsinnmelding av fangst

Fiskeri-ogkystdepartementetforeslårå forskriftsfestekrav til forhåndsinnmelding
av fangst til salgslagene.Bedrifteneskjennskaptil kommendeleveranserer viktigfor
å utnytte leveringspliktenpå en best mulig måte,og direktoratetstøtterderfor at
forhåndsinnmeldingav fangstforskriftsfestes.

Børdet innføres en kjøpsplikt ved sammenfallende eierskap til fartøyog
anlegg?

Fiskeri-og kystdepartementetviser til at bakgrunnen for dispensasjonfra
deltakerlovener sammenfallendeeierskaptil trålereog filetanlegg,og at dette er gitt
fordi det støtter opp under næringsmessigeog regionalehensyn.Dersom
leveringspliktenikkebidrar til dette fallergrunnlaget for dispensasjonenbort.

De tiltak somer nevnt over kan allebidra til at leveringspliktigfangstblir kjøptav
tilgodesettelandanlegg,men det er førstnår landanleggetvelgerå kjøpe(og
bearbeide)fangstenat man oppnår det ønskederesultat.

Enkjøpsplikti seg selvvil ikkenødvendigvisinnebæredet sammesom at fangsten
ankommerkjøpersanlegg.Forå oppnå at fangstenfaktiskankommeranlegget,må
en kjøpspliktkombineresmed et krav om at fangstenefraktestil kjøperensanlegg.
For å sikreat fangstenikkevidereselgesubearbeidet,må kjøpspliktenvidere
kombineresmed en bearbeidingsplikt.
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Vedå innføreen kjøpspliktvil en bekrefteselvegrunnlagetfor at det er gitt
dispensasjonfra deltakerloven,noe som altsåhar gjortdet mulig for landindustri å
eie trålere.Hvis en slikkjøpspliktikkeetterleves,vil hele grunnlaget for
dispensasjonenfallebort, og tråltillatelsenbli trukket tilbaketil samfunnet.

Dispensasjonfra deltakerloven,slikat industrien kunne eie trålere,ble gitt i en tid da
det var god lønnsomheti filetindustrien,og lite tanke for at det skulleblibehov for
verken leverings-ellerbearbeidingsbetingelser.Denøkonomiskesituasjonenfor flere
filetanlegger nå betydeligverre. Innføringav kjøpspliktvil neppe gjøredenne
situasjonenbedre for landanleggene,og dersommålsettingener en økonomisk
bærekraftiglandindustri ser vi det somlite formålstjenligå innføreen kjøpsplikt,selv
med sammenfallendeeierskaptil fartøyog anlegg.

Enkjøpspliktvil medføreat anleggenemå bruke tid og krefterpå fangstersomikke
alltider av den kvalitetog sammensetningsom anleggeneønsker.Særligi perioder
med god tilgangpå fiskfra kystflåten,kan en kjøpspliktslåuheldig ut. Dersomen
kjøpspliktlikevelskalvurderes,kan en mulighetvære å gjørepliktengjeldendekun i
forhåndsdefinerteperioder der kystflåtentradisjoneltfiskerog levererminst torsk og
hyse.

Børdet åpnes for fleksibilitet i produksjonen mellom anlegg med samme
eier?

Dersomen velgeret systemmed kjøpsplikt,og i tilleggplikt til å lande/levereved
kjøpersanleggsamt en produksjonsplikt,kan en risikereat et anleggblir sittende
med råstoffsom det ikkekan nytte på en hensiktsmessigmåte.Det kan da
argumenteresfor at det bør være en viss fleksibilitetslikat råstoffetkan overførestil
annet anlegg(innenforsammefylkeog med sammeeier).Viser at det i tilfellermed
kjøpspliktkan være behov for en slikfleksibilitet,men dersomen velgeret system
med kun tilbudsplikt,kan vi ikkesebehovetfor dette.

Fiskeridirektoratetvil anbefaleat det leggestil rette for fleksibilitetpå annen måte,
og på et tidspunkt før fangsteneer kjøpt/ankommetet anlegg.Dettekan være at det
velgeset systemmed kun tilbudsplikt,ellerat prosentsatsenfor en eventuell
kjøpspliktsettestil et nivå som gir bedriftenetilstrekkeligrom for fleksibilitet.

Fordeling av fangst på grunnlag av produkt

Fiskeri-og kystdepartementetreiserher spørsmåletom leveringspliktenskalrettes
mot den mest arbeidsintensiveproduksjonen.Vitror dette blir en krevendeeksersis,
både for salgslagetog for oppfølgingen.Enhar heller ingen sanksjonsmuligheter
dersomlandanleggetendrer beslutningmed hensyn til intendert anvendelse.
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Enprioriteringav produksjonsformfremforpris som grunnlag for salgav fangstvil
antakeligheller ikkebidra til økt lønnsomhetog fornyelseav fiskeindustrien.

Innføring av ny avregningsfaktorfor landing av ferskt råstoff

Enforskriftsfestetleveringspliktslikvi har hatt den til nå fremstårsomet noe statisk
virkemiddel.Detbetyr at den i utgangspunktet ikke tar høyde for raskere
svingningeri markedet,endringer i bestandssituasjonenog sesongvariasjoner.Hvis
en velgermer generellevirkemidler,herunder de reguleringsverktøyen har gjennom
havressursloven,øker fleksibiliteten.Detbetyr at myndighetenekan nå de samme
målsettingerinnenforen større grad av handlefrihet.Viser da for osset systemhvor
en kan fastsettede generellevirkemidleri de årligereguleringeneog samtidigha
mulighetenfor å justere dissealt etter hvordan sesongenutvikler seg.Eksemplerpå
slikevirkemidlerer kvotetilleggfor ferskleveranser,rene distriktskvoterog andre
formerfor kvotebonus.Enkelteav dissevirkemidleneer tatt i bruk, men de kan
utviklesog styrespå en mer direktemåte.

Enordning som innebæreren laverekvoteavregningmedførerbåde kontrollmessige,
kvotemessigeog tekniskeutfordringer somkan bidra til økte kostnaderbåde for
næring og forvaltning.Setthen til formåletbak forslaget—å øke landingeneav fersk
fisk—vil direktoratetanbefaleat man hellerenn å innføreen ny avregningsfaktorfor
landing av ferskt råstoffvidereutviklerden gjeldendebonusordningenfor
torsketrålere.

Synspunkter på en samlet endring

Forutsatt at det skalvidereføresen ordning med leveringsplikt,er direktoratets
synspunkterpå de foreslåtteendringene:

Forskriftom leveringspliktopphevesikke,men gjennomgåsog forenklesslik
at forskriftenfokusererpå elementersomkan sanksjoneres.
Tilbudspliktenøkesfra 80%for torsk og 60%forhyse til 100%forbegge
fiskeslag.
Kravom landingved kjøpersanleggvil være kontrollerbartvia sporing,
elektroniskrapportering og landings-og sluttsedler.
Det skalfortsatt gjeldeet krav om bearbeiding.Der det er sammenfallende
eierskapmellomtrålere og anlegg,skalbearbeidingskravetikkeknyttestil
kjøpav fangst,men til den fangstenanleggeter tilgodesettmed fra egne
trålere.
Fiskeridirektoratetgår mot forslagetom kjøpsplikt.Dersomkjøpsplikt
innføres,bør den begrensestil de periodenekystflåten tradisjoneltfiskerog
levererminst torsk og hyse.
Fleksibiliteti produksjonmellomanlegginnen sammefylkeog med samme
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eierbør være mulig innfor de generellerammenesom fastsettes.Detbør ikke
innføresen egen ordning somkrever saksbehandlingog kontroll.
Leveringspliktigfangst somtilbysvia auksjonbør ikkeprioriterestil den mest
arbeidsintensiveproduksjon,men fortsattselgestil høystbydende.
Høringsnotatetsreglerom forhåndsinnmeldingblir forskriftsfestet.
Den gjeldendebonusordningenvidereutviklesfremforå innførelavere
kvoteavregningfor ferskfangst.

Administrativeog økonomiskekonsekvenser

Med den formenleveringsplikter gitt i dag, innebærergjennomføringog kontrollav
leveringspliktet ressurskrevendearbeidfor rederiene,salgslageneog
Fiskeridirektoratet.

Noe av grunnen til at kontrollav leveringspliktet ressurskrevende,er at
leveringspliktenikkealltidkan knyttes til fangst fra fartøyetsomer pålagt de enkelte
leveringsvilkår.Dette fordien del av fartøyenesomer pålagt leveringsplikt,er gitt
anledningtil å oppfylleleveringspliktenmed andre fartøy.Videreåpner
slumpfiskeordningen,som er myebenyttet av torsketrålerne,for at inntil20%av de
enkeltetrålerneskvote av torsk og hyse kan fiskesav andre fartøy.Det er således
ikkeuvanlig at torsketrålerefiskerog levereri henhold til individuelle
leveringsvilkårsom er pålagt andre fartøyerstillatelser.

Den årligekontrollhar foreløpigomfattetkontrollav om plikten til å tilbyfangsti
tråd med de individuelleleveringsvilkåreneog forskriftensbestemmelserer oppfylt.
Dersomforslagetom å innføreen kjøpspliktgjennomføres,vil dette bli et nytt
elementå kontrollere.For å kontrolleregjeldendeproduksjonsplikt,trengs det
sporingssystemersomkan følgeden leveringspliktigefangstengjennom
produksjonen.Det kan derfor være nødvendigfor anleggenesom kjøperog skal
produsere leveringspliktigfangst,å etablereegnesporingssystemer.Dersom
forslageneom lavereavregningsfaktorfor ferskfangstgjennomføres,vil dette
medførekontrollmessige,kvotemessigeog tekniskeutfordringer somkan bidra til
økte kostnaderbåde fornæring og forvaltning.Dersomforslageneom fordelingav
fangstpå grunnlag av produkt gjennomføres,vil dette medførenye arbeidsoppgaver
for salgslagene.Eneventuellåpning for utvekslingav leveringspliktigråstoffmellom
anlegginnenforsammefylkevil medføresaksbehandlingi forkant,øktekrav til
journalføringog rapporteringfra bedriftene,samt kompliserekontrollenmed om
produksjonspliktener oppfylt.Dertilkommereventuellkontrollav om
forhåndsinnmeldingerav fangst gjøresi tråd med nye og skjerpetekrav.

Forslagtil endringersomkanværemedpåå forenklerapporteringog
kontroll
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Opplysninger på landings- og sluttsedler

De viktigstedokumentenefor innrapporteringav hva fartøyhar fisket,hvor fangster
landet og hvem fangster solgt til, er landings-og sluttsedler.Sluttseddelsystemetgir
alleredemuligheterfor rapporteringut over den rapporteringensom er pålagt
gjennomforskrift22.januar 2003om opplysningspliktved landing og omsetningav
fisk.Fiskeridirektoratetvil foreslåat de muligheterfor rapportering som alt finnes
via sluttseddelsystemetutnyttes for å forenklerapportering og kontrollav
leveringsplikt.Med en utvidet rapporteringvia sluttseddelsystemetvil det antakelig
ogsåbli noe enklereå utarbeide oversikterog statistikkerover leveringspliktig
fangst.

Det er opprettet en egenkvotetype,kvotetype7,som angir at fangster fisketpå
leveringspliktigkvote.Kvotetypeer alleredeen landingsopplysningi henhold til
forskriftom opplysningspliktved landing og omsetningav fisk§4.Kvotetypen7har
imidlertid ikkevært tatt i alminneligbruk på landings-og sluttsedler.Kvotetype7
har heller ikkevært anvendeligfor kontroll-ellerstatistikkformålfordi den har vært
knyttet til fartøyetstotale fangst.Somkjenthar kun 80%torsk og 60%hyse fra
leveringspliktigetillatelservært omfattetav leveringsplikt.Dertilkommerat kun et
fåtallav trålerneer pålagt leveringspliktfor alletillatelsersomer knyttet til fartøyet.
For å sikreat opplysningerom kvotetypekan anvendestil statistikk-og
kontrollformål,foreslårdirektoratetat krav om angivelseav kvotetype7 gjøres
gjeldendefor all fangstsomer underlagt leveringsplikt.Dettevil etter gjeldende
forskriftinnebæreat 80%av torskefangsteneog 60%av hysefangstenesomer fisket
på grunnlag av tillatelserpålagt individuelleleveringsvilkår,skalmerkes.

Den mest aktuelleav opplysningenesom i dag ikkeer pliktig,er opplysningom
produksjonsanlegg.Produksjonsanlegghar sammenhengmed hvem somer kjøper
av fangsten.Vanligvisvil opplysningom kjøpervære entydig angitt gjennomkjøpers
navn og organisasjonsnummer.Forkjøperesomhar anleggpå fleresteder,er
imidlertidangivelseav produksjonsanleggnødvendigfor å kunne avgjørehvilket
anleggsomhar kjøptfangsten/fangstener fraktet til.

Leveringspliktenomfatteri dag et svært begrensetantall fartøy.Direktoratetvil
derfor anbefaleat krav om landings-og omsetningsopplysningersomtar særligsikte
på denne fartøygruppensamlesi forskriftom leveringsplikt,fremforå tas inn i
forskriftom opplysningspliktved landing og omsetningav fisk.

Sanksjoner

Brudd på leveringsplikthar hittil vært sanksjonertmed midleritidigtilbakekallav
ervervstillatelseri medhold av deltakerloven§ 11.Tilbakekallhar vært gjort
gjeldendefor såpassbegrensetetidsrom at det kan diskuteresom det er en effektiv
sanksjonsform.Det kan ogsåstillesspørsmålved om det er fornuftigå frata fartøy
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som skal sørgeforjevn råstofftilgangtil fiskeindustrien,mulighetentil å fiske.
Fiskeridirektoratetser klart behov for alternativesanksjonsmuligheterved brudd på
bestemmelserom leveringsplikt.Sanksjonsformensomtidligerehar vært trukket
særligfrem,er overtredelsesgebyretter deltakerloven§ 28.Nærmerebestemmelser
om overtredelsesgebyretter deltakerlovener imidlertidikkefastsattenda.
Fiskeridirektoratetforeslårderfor at det fastsettesen egenbestemmelseom
overtredelsesgebyri forskriftom leveringsplikt,og at det utarbeidesgenerelle
retningslinjerfor hvilketypetilfellergebyr skalbenyttesog gebyretsstørrelse.

C. Andre endringer i forskriften

Fiskeridirektoratetforeslårav havressursloventilføyessomhjemmelfor forskriftom
leveringsplikt,samt at henvisningeni § 7førsteledd til saltvannsfiskelovens
bestemmelseom strafferstattesmed en henvisningtil tilsvarendebestemmelsei
havressursloven.
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