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Høring - Leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve 

 

 

Det vises til høring i forhold til leveringsforplikt for fartøy med torsketrålløyve.  Hammerfest 

kommunestyre har i møte 6.desember d.å. behandlet høringsnotatet.  Det ble fattet et enstemmig 

vedtak som med dette oversendes departementet. 

 

Vedtak 

1. Hammerfest kommunestyre er positiv til at Fiskeri- og kystdepartementet nå sender ut på 

høring endringer i forskrift om leveringsplikt med torsketråltillatelse.  Ut fra utviklingen 

med hensyn til å fryse mer og mer av råstoffet og selge dette ut av landet, mener 

kommunestyret at det er på sin plass med betydelige innskjerping av regelverket. 

Høringsforslaget inneholder ulike alternativer i forhold til hvor mye og på hvilke områder 

forpliktelsene skal strammes inn.  Hammerfest kommunestyre understreker viktigheten av 

at forpliktelsene må innskjerpes slik at dagens tilbudsplikt reverseres og en går tilbake til 

leveringsforpliktelsene slik det var utformet og praktisert før forskriftsendringen til 

tilbudsplikt kom i 2003. 

2. Forslaget om en kvotebonus (lavere omregningsfaktor) er et viktig element og stimulering 

for å sørge for at mer fisk landes i fersk tilstand i Nord-Norge.  Hammerfest 

kommunestyre mener at en slik ordning på en god måte vil kompensere for at råstoff 

periodevis betales bedre i frosset enn i fersk tilstand.  Dette vil være et godt virkemiddel 

for å styrke industriarbeidsplassene på landanleggene i Nord-Norge. 

3. Forslaget om at dersom det tilgodesette anlegget ikke kan bearbeide eller ta i mot fisken, 

skal Råfisklaget tilby fangsten til andre bedrifter i fylket bør endres noe.  Dette slik at det 

kan tilbys andre anlegg i Vest-Finnmark for primæranleggene i vestfylket og tilsvarende 

Øst-Finnmark for primærbedrifter som ikke kan ta i mot i Øst-Finnmark. 

4. Hammerfest vil med presiseringen i pkt. 3 for øvrig slutte seg til forslagene i 

høringsutkastet. Kommunestyret vil kreve at endringene gjennomføres som en helhet og 
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at vilkårene i forslaget som er sendt på høring ikke utvannes eller svekkes ved vesentlige 

justeringer. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Alf E. Jakobsen 

ordfører 
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