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Innspill til Pliktkommisjonens rapport vedr. levering- og bearbeidingsplikten innen
hvitfisknæringen
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har
vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidens morgen. For å sikre at
fiskeressursene fortsatt skal ha den verdi den har hatt for kystbefolkningen, også i fremtiden,
er det svært viktig at man opprettholder trålerflåtens leverings- og bearbeidingsforpliktelser
overfor fiskemottakene langs kysten. De som unndrar seg forpliktelsene må også miste sine
torskekvoter.
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er fellesskapets ressurser. Fisken har vært et
viktig næringsgrunnlag for befolkningen langs kysten fra tidenes morgen. Tilgangen til fisk har også
vært grunnlaget for mye av bosettinga langs kysten.
Dette er ressurser som myndighetene i dag har fått fullmakt til å forvalte på vegne av Norges
befolkning. Havfiske- og kystfiskeflåten får tildelt årlige kvoter på fangst av de ulike fiskeslag.
De som får tildelt fiskekvoter forplikter seg samtidig til levering av all eller deler av fangsten til
bestemte fiskemottak. På denne måten knytter man fangsten av fiskeriressursene til aktiviteter på
land, noe som sikrer bosettinga i de ulike fiskeværene. Nå ønsker myndighetene å gjøre endringer i
pliktsystemet, noe Norges Miljøvernforbund (NMF) ønsker å kommentere overfor
Pliktkommisjonen.
Leveringsplikten
NMF kan ikke akseptere at leveringsplikten oppheves. Leveringsplikten har sikret kysten et stabilt
antall fiskemottak langs kysten. Reduseres antall fiskemottak vil kystflåten og spesielt den minste
fiskeflåten etter hvert kunne få problemer med å levere fangsten. Dette vil være svært uheldig.
Stabil levering ved gitte fiskemottak sikrer aktivitetene ved mottaket og også en stabil bosetting i det
enkelte fiskeværet.
NMF mener det er av stor betydning for både kystflåten og bosettinga i fiskeværene at dagens
ordning med leveringsplikt overholdes.
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Bearbeidingsplikten
Bearbeidingsplikten på land har stor betydning for kystflåten og det enkelte fiskemottak og
fiskevær. Forsvinner bearbeidingsplikten vil aktivitetene ved fiskemottakene og mottaksstasjonene,
som ikke driver med bearbeiding, bli redusert noe som er svært uheldig. Konsekvensen blir at man
ikke kan holde fiskemottakene i drift med usikre leveranser av fisk. Grunnlaget for drift ved
fiskemottakene blir svekket når fisken fra trålerflåten forsvinner. Dette får naturligvis konsekvenser
for arbeidstokken og dermed bosettinga i fiskeværet. Fiskemottakene og mottaksanleggene er
avhengig av stabile leveranser av fisk for å kunne holde fiskemottakene og fiskeværene levende.
Legges fiskemottakene ned som følge av ustabile leveranser vil det igjen få uheldige konsekvenser
for kystflåten, spesielt den minste fiskeflåten.
Aktivitetsplikten og trålekonsesjoner
Totalkvoten på torsk har i lengre tid vært fordelt med 70% til kystflåten og 30 % til trålerflåten.
Trålerflåten har fått sin kvoteandel ved at de samtidig overholder sine leveringsforpliktelser til gitte
fiskemottak. Dette sikrer leveranse av råstoff til fiskemottakene. Når myndighetene nå ønsker å
endre på trålerflåtens forpliktelser, vil det være naturlig at også fordelingen av totalkvoten blir
endret. NMF forslår at kvotefordelingen står i samsvar med de faktiske leveringene kyst- og
trålerflåten har ved fiskemottakene. Den trålerflåten som benytter sine konsesjoner og overholder
sine leverings- og bearbeidingsforpliktelser må få beholde sine kvoter. Den andel av flåten som
ønsker seg bort fra sine forpliktelser må også miste sine kvoter. Dette får være et ufravikelig krav.
Kvotene får da overdras kystflåten. Dette sikrer at hele torskekvoten blir levert og bearbeidet ved
fiskemottakene langs kysten.
Fiskeriressursene langs kysten og i havområdene rundt er felleskapets ressurser. Fisken har
vært grunnlag for arbeid og bosetting langs kysten fra tidens morgen. For å sikre at
fiskeressursene fortsatt skal ha den verdi den har hatt for kystbefolkningen også i fremtiden er
det svært viktig at man opprettholder trålerflåtens leverings- og bearbeidingsforpliktelser
overfor fiskemottakene langs kysten. De som unndrar seg forpliktelsene må også miste sine
torskekvoter.
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