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Innspill til aktivitetsplikten. 
 
Ekspertgruppen inviterer til innspill om BETYDNINGEN AV AKTIVITETSPLIKTEN. 
 
Sjømatnæringen er en av Norges store framtidsnæringer, ikke bare for Finnmark, men for hele landet. 
Sjømatnæringa har lenge vært en av Norges største eksportnæring.  
Det er her vi har våre fornybare/evigvarende ressurser som eies av fellesskapet i Norge. Skal vi fortsette 
å lykkes innenfor sjømatnæringa, så må næringa både på sjø og land få forutsigbare rammebetingelser. 
Som ordfører er jeg opptatt av å være med på å sikre at samfunnsutviklingen langs kysten fremmer 
livskvalitet og livsgrunnlag både for dagens og kommende generasjoner. 
 
Båtsfjord kommune har ved behandling av ”Sjømatmeldinga” gitt følgende uttalelse vedrørende plikter: 
  
Båtsfjord kommune stiller seg bak dagens deltakerlov, fiskesalgslagslov og havressursloven samt at 
fiskeressursene skal ha norsk eierskap. Videre mener Båtsfjord kommune at vi ikke vil oppheve dagens 
leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt.  
Båtsfjord kommune er klare på at våre sjømatressurser skal forvaltes bærekraftig og 
samfunnsøkonomisk. De skal medvirke til lønnsomme arbeidsplasser, sikre sysselsetting, skape 
ringvirkninger og bosetting i kystsamfunnene. 
  
For Båtsfjord som fiskerikommune og Fiskerihovedstad er vi avhengig av råstoff HELE ÅRET. Slik som 
aktivitetsplikten fungerer i dag gir det Båtsfjordsamfunnet sysselsetting, aktivitet, verdiskapning og vekst.  
Vi er avhengige av fisk som vår primærnæring, og har ikke andre store næringer, som kan overta 
samfunnsutviklingen om tilgangen på råstoff skulle endre seg dramatisk. Aktivitetsplikten fungerer. 
 
Båtsfjord kommune har også stilt seg bak Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppes uttalelse til 
”Sjømatmeldinga”: 
 
I politisk plattform for Regjeringen står det følgende; «Regjeringen vil opprettholde leveringsplikten for 
inngåtte avtaler, men knytte plikten til ulike regioner fremfor det enkelte anlegg og kommuner».  
Båtsfjord kommune er klar på at hvis plikten skal knyttes til regioner, så må regionen bli FINNMARK, og 
da må det gjelde alt råstoff både fersk og frossen. 
 
Vi er opptatte av at pliktene skal fungere etter sin hensikt.  
Det vil si at de skal være med på å sikre at fiskeforedlingsbedrifter i Finnmark, Troms og Nordland skal få 
tilgang på råstoff av torsk og hyse, særlig i de deler av året når kystflåten har de største utfordringene å 
fiske. 
Den største utfordringen vi  har er å sikre landanleggene råstoff jevnt fordelt over hele året. 
 
Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketrålkonsesjon av 12.09.2003, med endringer 2006, 2007, 
2010 og 2013, har fortsatt følgende formålsparagraf:  



Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra 
torsketrålflåten. 
 
Ved behov kan Båtsfjord kommunes og Fiskerigruppas uttalelser ettersendes. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Geir Knutsen 
Ordfører 
 

 
 
 
 
 
 
 


