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Bestilling - utlysning av avgrensede rødåtetråltillatelser
Nærings- og fiskeridepartementet viser til at vi i dag har vedtatt diverse forskriftsendringer
som åpner for ervervsmessig høsting av rødåte. Formålet er å legge til rette for utvikling av
kommersiell høsting av rødåte, samt legge til rette for norsk industriaktivitet og norske
arbeidsplasser.
Vi har i den forbindelse besluttet at det skal lyses ut fem avgrensede rødåtetråltillatelser etter
konsesjonsforskriften § 2-26 (kategori 1) og dessuten fem avgrensede rødåtetråltillatelser
etter konsesjonsforskriften § 2-27 (kategori 2).
Vi ber med dette Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en offentlig utlysning og deretter fatte
vedtak om tildeling av avgrensede rødåtetråltillatelser innenfor de rammene som følger av
dette brevet og fiskeriregelverket for øvrig. Departementet er klageinstans for
Fiskeridirektoratets eventuelle avslag på søknader om rødåtetråltillatelse. Ingen
tildelingsvedtak er endelige før klagerunden er gjennomført.
De avgrensede rødåtetillatelsene skal gis varighet til og med 2029. Dette skal framgå
uttrykkelig både i utlysningsteksten og i tillatelsesvedtaket.
Det er en forutsetning for tildeling av avgrenset rødåtetråltillatelse at deltakerlovens og
konsesjonsforskriftens øvrige vilkår for tildeling er oppfylt, herunder vilkårene i §§ 2-26 og 227. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det følger av deltakerloven § 12, jf. § 8 og
konsesjonsforskriften §§ 2-26 og 2-27, at fartøy som skal tildeles avgrenset
rødåtetråltillatelse må være utrustet for og egnet til å drive høsting av rødåte med flytetrål.
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Det er en forutsetning at fartøyet som tildeles tillatelsen ikke endrer majoritetseierskap, eller
selges for fortsatt drift, eller at tillatelsen oppgis for tildeling til fartøy med annet eierskap,
innen to år fra tillatelsen er registrert i merkeregisteret på det fartøyet det opprinnelige
tildelingsvedtaket gjelder.
Det skal være et vilkår for tildeling av rødåtetillatelser i kategori 1 at søker fyller vilkårene i
deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum for unntak fra aktivitetskravet. Det følger av
denne bestemmelsen at unntak bare kan gjøres ved enkeltvedtak i særlige tilfeller, "når
næringsmessige og regionale hensyn tilsier det". Departementet delegerer med dette til
Fiskeridirektoratet å gjøre unntak etter deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum for inntil
fem nytildelinger av avgrensede rødåtetillatelser i kategori 1. Eventuell senere søknad om
salg av fartøy for fortsatt drift eller om eierendring i fartøy som er tildelt tillatelse i kategori 1
skal på vanlig måte behandles av departementet i og med at fartøyet er gitt unntak fra
aktivitetskravet i medhold av § 6 tredje ledd første punktum. Ved tildeling i kategori 1 skal
Fiskeridirektoratet prioritere de aktørene som legger til rette for videreforedling enten på land
i Norge eller om bord på høstingsfartøyet. Det legges opp til at øvrige søknader i denne
kategorien avslås uansett. Det skal ikke stilles krav om en viss produksjonsaktivitet ved et
bestemt landanlegg eller om bord på et bestemt fartøy. Det skal framgå uttrykkelig av
tildelingsvedtaket at fartøy som tildeles avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1 ikke har lov
til å drive fiske eller fangst på andre bestander enn rødåte, jf. konsesjonsforskriften § 2-26
første ledd annet punktum.
Ved tildeling av rødåtetillatelser i kategori 2 skal det legges vekt på om søker enten selv,
eller etter avtale med andre, sørger for industriutvikling (videreforedling) i Norge slik at det
kan skapes en ny norsk industri. Dette er imidlertid ikke et absolutt krav for tildeling i kategori
2. Det skal heller ikke i kategori 2 stilles krav om en viss produksjonsaktivitet.
Loddtrekning kan benyttes dersom søknadene ikke kan skilles på annen måte.
Dersom det er færre enn fem søknader som oppfyller vilkårene for tildeling i en av
kategoriene, vil departementet ta stilling til om de resterende tillatelsene bør lyses ut i den
andre kategorien.
Fiskeridirektoratet kan sette vilkår om faktisk fiskeriaktivitet for opprettholdelse av tillatelsen,
krav til teknologi og innovasjon med hensyn til utnyttelse av rødåte som ressurs, krav om
forskning og utvikling av nye produkter av rødåte, og krav til fartøy og produksjonsutstyr med
hensyn til utslipp/miljø
For at norske myndigheter skal kunne delta i forvaltningsrettet forskning, kan det settes vilkår
om at det avsettes plass om bord til observatør, med muligheter til å samle inn og
opparbeide prøver om bord, og at fartøyets akustiske utstyr har vitenskapelig standard.
Fiskeridirektoratet kan også sette andre vilkår for tildeling av avgrenset rødåtetråltillatelse.
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