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Pliktkommisjonen - Innspill til ekspertgruppen som skal vurdere 

pliktsystemet i hvitfisknæringen 

I Nord-Troms ble det i sin tid gitt fiskerettigheter til Skjervøytrålere med leveringsplikt til anlegg 

i regionen for å sikre jevn råstofftilgang. Denne rettigheten tilhører fortsatt Skjervøy og 

sekundært hele Nord-Troms og Vest-Finnmark, men er endret til en tilbudsplikt som i begrenset 

grad blir brukt lokalt. Den om lag 2500 tonn store kvoten beregnet for vår region, selges i stor 

grad som ubearbeidet frossent råstoff rett til utlandet eller leveres i andre deler av landet. 

 

I Skjervøy er det Nergård som har tilbudsplikt. Nergård har ikke aktivitetsplikt i Skjervøy 

kommune og eier da heller ikke de anleggene som har rett til å få råstoff fra disse trålerne. 

 

Når det gjelder leveringsplikten som gjelder for Skjervøy kommune må man kunne si at disse 

overhodet ikke fungere slik det var tenkt. Råstoff fra disse trålerne skulle bidra til å sikre helårige 

arbeidsplasser og være med på sikre ei bærekraftig hvitfisknæring. I stor grad fryses fisken 

ombord og selges direkte til utlandet for videre foredling. Dette råstoffet blir da en direkte 

konkurrent til de produktene fiskebrukene produserer basert på fangst fra kystflåten. 

 

Vi mener at ekspertgruppa spesielt bør se på hvordan leveringsplikten fungerer i områder der det 

ikke er aktivitetsplikt. Det bør vurderes om det er mulig å fjerne bearbeidingsplikten ved anlegg 

som ikke har aktivitetsplikt. 

 

For å få pliktene til å fungere etter hensikten kan følgende endringer gjøres: 
1. Trålerne som har leveringsplikt pålegges å levere fangstene fersk til de anleggene dette gjelder. 

Om dette fører til at Nergård får dårligere lønnsomhet i flåteleddet, kan Storting og Regjering 

som har lempet på disse betingelsene kompensere for dette tapet. 

 

Om punkt 1 ikke er realiserbart bør Storting og Regjering kjøpe tilbake konsesjonene. Råstoffet 

fra disse torsketrålkonsesjonene som skal leveres i Skjervøy, retildeles til lokal fiskeflåte, som på 



 

  

samme måte som konsesjonene allerede instruerer, skal levere fisken til anleggene i kommunen. 

Da vil både lokal fiskeflåte, industrien på land og samfunnene kunne oppnå det som var 

intensjonene i konsesjonsvilkårene, sikre ei helårig og lønnsom hvitfisk næring i kommunen. 

 

 

2. Anleggene i vår kommune som mottar tråleråstoff blir i dag pålagt en bearbeidingsplikt. Denne 

bearbeidingsplikten bør fjernes. Fiskebrukene må stå fritt til å anvende råstoffet til det som 

måtte være mest fordelaktig for bedriften. Det har de siste årene vært sendt ut mye fersk fisk 

(sløyd hodekappet torsk) til markedet fordi dette har vært lønnsomt. Selv om det ikke er 

bearbeidet fisk er dette også med på å skape aktivitet på fiskebrukene. Dette vil bidra til ei mer 

robust og lønnsom hvitfisk næringen. Disse bedriftene er i tillegg lokal eid og har et klart mål om 

å skape aktivitet i lokalsamfunnet. 
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