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Uttalelse - Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse
Tana kommunestyre har i møte 21.02.2013 i PS 12/2013 enstemmig vedtatt følgende uttalelse
om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse:
Leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse
Tana kommune viser til Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat om forslag til endring av
forskrift av 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
Tana kommune er opptatt av at hjulene holdes i gang innen fiskeriene langs Finnmarkskysten.
Det gir arbeidsplasser, skaper verdier og sikrer bosettingen.
Formålet med forskriften er å sikre landanlegg som bearbeider fisk en stabil råstofftilførsel fra
torsketrålflåten. Dette har ikke alltid blitt fulgt, noe som har skapt stor pessimisme langs
finnmarkskysten.
Tana kommune er enig med departementet om at visse innstramminger må gjøres i både
tilbudsplikt og bearbeidingsplikten. I forhold til forskriftens formål, vil en tilbudsplikt på 100 %
av det konsesjonsbelagte kvantum være i tråd med de tillatelser som er gitt.
Når det gjelder bearbeidingsplikten så bør denne kunne heves noe fra dagens 70 %. Her må det
imidlertid tas hensyn til det enkelte anleggs muligheter for lønnsom bearbeiding.
Når det gjelder leveringssted for trålerfangst så har denne bestemmelsen ikke alltid blitt
overholdt. Dermed har det blitt stillstand over lengre tid på enkelte anlegg. Her bør det
innskjerpes at tilbudspliktig fangst skal losses på det anlegg som skal motta fangsten. Dersom
anlegget ikke har mulighet til å ta imot fisken, bør Råfisklaget kunne tilby fangsten til andre
landanlegg i Finnmark.
Vi ber også Fiskeri- og kystdepartementet, etter drøfting mellom partene i fiskeriforhandlingene,
om å innføre en kjøpsplikt for minst halvparten av det konsesjonsbelagte kvantum fisk.
Tana kommune er videre enig i at det bør innføres en kvotebonus for ferskt landet fisk. Denne
må utformes slik at det vil lønne seg for trålerne å levere ferskt råstoff istedenfor at det fryses
ned.
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Dersom trålerrederier med spesielt attraktive konsesjoner og landanlegg i tillegg ikke overholder
reglene i den nye forskriften, bør det enten iverksettes økonomiske sanksjoner mot disse. Ved
gjentagneovertredelser bør det kunne åpnes for å overføre kvoter fra trålerflåten til kystflåten eid
av finnmarksfiskere med de samme krav til leveransested etc..

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor uten underskrift.
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