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SVAR - 16/5378-1 HØRING AV EKSPERTGRUPPENS RAPPORT OM 

PLIKTSYSTEMET 

 

Vi viser til høringsrunde for pliktkommisjonens rapport. Arbeidsutvalget (AU) i styret i Norges 
Råfisklag har behandlet saken og Råfisklaget vil avgi følgende uttalelse til denne: 

Trålernes plikter (tilbudsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt) ligger utenfor Råfisklagets 

ansvarsområde og vi vil derfor ikke gi en detaljert uttalelse til kommisjonens forslag. Vi vil 

imidlertid kommentere noen punkter som tangerer Råfisklagets arbeidsfelt.  

Norges Råfisklag vil slutte seg til at pliktsystemet i dag ikke synes å fungere etter hensikten. Vi 

mener kommisjonen forslag må oppfattes som en modell for løsning og ikke nødvendigvis den 
endelige konklusjon mht til hvilke parameter som skal benyttes. 

Vi vil påpeke at den skisserte løsningen hvor kvoter skal auksjoneres til fiskeindustrien, 

representerer et brudd med intensjonene i deltakerloven og praksis med at fiskekvoter skal 

være knyttet til fiskebåter. Som et alternativ til å auksjonere disse kvotene til fiskeindustrien, 

kan man vurdere å auksjonere disse kvotene til fiskeflåten med de føringer som man ønsker å 
legge inn så som tidspunkt, produkttilstand (fersk, frys), geografi osv.       

Det er imidlertid avgjørende for Råfisklagets omsetningssystem at den fisken som landes av 

kvotene som omsettes ved en regional kvoteauksjon, må omsettes innenfor Råfisklagets 

ordinære regelverk. Dette betyr at denne fisken bl.a. må omsettes innenfor våre 

minsteprisbestemmelser. Dette vil legge føringer på hvor mye fiskeindustrien kan betale for å 

skaffe seg disse kvotene på auksjonen og i neste instans påvirke hvor mye penger som kommer 
inn i det regionale næringsfondet. 



 

Når det gjelder forslaget om at Norges Råfisklag kan forestå denne typen auksjoner av kvoter, så 

vil vi bekrefte at vi er i stand til dette. Kostnadene med å etablere og drifte en slik type auksjon 

vil være avhengig av kompleksiteten i systemet samt hvor ofte og hvor mange auksjoner som 

skal kjøres. Norges Råfisklag stiller seg til disposisjon for en dialog med myndighetene om dette.   

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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