
Uttalelse fra årsmøtet i Hammerfest Arbeiderparti 2013 
 
LEVERINGSFORPLIKTELSER FOR TRÅLERE 
 
Hammerfest Arbeiderparti viser til Fiskeri- og Kystdepartementets nylig framlagte 
Forskriftsendring og innstramminga av leveringsforpliktelsene. Forslaget til endringer fra 
fiskeriministeren er nødvendig da stadig mer ombordfrosset råstoff eksporteres ubearbeidet 
ut av landet uavhengig av de forpliktelsene som de opprinnelige ferskfisktrålerne hadde til 
landanlegg gjennom industrikvoter som skulle sørge for at bearbeidingen skjedde på land for 
å sikre fiskeindustriarbeidsplassene i Finnmark og det øvrige Nord-Norge. 
 
Hammerfest Arbeiderparti foreslår at leveringsforpliktelsene endres slik: 
 

· Tilbudsplikten blir 100 %. 
· Kjøpsplikt for 70 % av tilbudspliktig torsk og hyse. 
· Bearbeidingsplikten økes til 90 %. 
· Fangsten skal losses direkte på anlegget. 
· Departementets forslag om at dersom det tilgodesette anlegget ikke kan bearbeide 

eller ta i mot fisken, skal Råfisklaget tilby fisken  til andre bedrifter endres noe. Dette 
slik at det kan tilbys andre anlegg i Vest-Finnmark for primæranlegg i vestfylket  og 
tilsvarende østfylket for primæranleggene i Øst-Finnmark. 

· Fangsten skal meldes inn til Råfisklaget 48 timer før lossing og det anlegget som er 
tilgodesett må svare innen 24 timer. 

· Det innføres en kvotebonus for fersk landet fisk, dette som en stimuleringsordning for 
å få mer ferskt råstoff til Nord-Norge. 

 
Forslaget ivaretar Finnmarks og Nord-Norges krav om at den fisken som er 
konsesjonsbelagt til et fylke, skal leveres i fylket. Dette forslaget retter opp det fatale 
feilgrepet Høyres Svein Ludvigsen gjorde i 2003 hvor han omgjorde leveringsplikt til 
tilbudsplikt.  En ser helt klart hvordan fiskeindustriarbeiderne har blitt gående arbeidsledig i 
lange perioder. 
 
Råfisklagets rolle i dette vil gjøre at tilliten til at alt foregår lovlig kan gjenopprettes. Det er et 
nødvendig og viktig grep. I tillegg vil kvotebonusen gjøre at forhåpentligvis vil mer fisk bli 
landet i fersk tilstand. Kvotebonusen kan muligens også utjevne eventuelle prisforskjeller 
mellom fersk og fryst. Fleksibiliteten i anvendelse av råstoffet imøtekommer det at 
bearbeidingsplikten økes. 
 
Alt i alt er høringsnotatet fra fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen et godt grunnlag 
hvor Hammerfest Arbeiderparti foreslår den endringen som nevnt over. Finnmark 
Arbeiderparti mener at innstrammingene er et meget modig grep, som både ser til kystfolkets 
rettigheter, samtidig som det inneholder grep som også ivaretar trålernes situasjon. 
 
Forslagsstiller: Alf E Jakobsen 
 
Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar saken, og styret oversender den til årsmøtet i Finnmark 
AP.  
 
 


