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HØRING AV EKSPERTGRUPPENS RAPPORT OM PLIKTSYSTEMET - 

LEVERINGSPLIKT, BEARBEIDINGSPLIKT OG AKTIVITETSPLIKT FOR NOEN 

FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSE 
 
Under er fylkesråd for helse, kultur og nærings innstillig til vedtak. Endelig vedtak ettersendes så 

snart det er behandlet i fylkesrådet.  

 

Innstilling til vedtak: 
 

1. Fylkesrådet i Troms tar rapporten «Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og 

aktivitetsplikten» fra en ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og Fiskeridepartementet har på 

høring med frist 23.11.2016 til etterretning. Fylkesrådet merker seg ekspertgruppens 

forslag om å avvikle hele pliktsystemet, hvor avvikling av aktivitetsplikten gjøres mot en 

pålagt omfordeling av kvotefaktorer og hvor de frigitte kvotefaktorene auksjoneres ut til 

industrien som leier den videre til kystflåten. 

 

2. Fylkesrådet vil på det sterkeste beklage det faktum at skiftende regjeringer opp gjennom 

årene i beste fall har akseptert- og i verste fall støttet- en utvikling hvor intensjonene ved 

leveringsplikten, å sikre fiskeindustrien tilstrekkelig råstoff gjennom hele året og dermed 

bidra til arbeidsplasser og aktivitet i Nordnorske kystsamfunn, er uthulet til de grader at 

denne plikten i praksis ikke lengre eksisterer. Resultatet er at flåteleddet har fått stadig 

bedre betingelser, mens det motsatte har vært tilfelle for industrisiden. Det vil stride mot 

enhver rettsoppfatning at særlig leveringsplikten avvikles uten noen form for 

kompensasjoner til kystsamfunnene. Fylkesrådet kan ikke gi sin støtte til avvikling verken 

av denne eller de andre pliktene.  

 

3. Fylkesrådet kan ikke akseptere viktige premisser leveringsplikten er vurdert i forhold til, 

som at det ikke er juridisk grunnlag for å bringe leveringsplikten i samsvar med dens 

intensjoner fordi dette vil få for store negative økonomiske følger for trålerrederiene. 

Fylkesrådet vil minne om at de industrieide trålerkonsesjonene ble gitt etter 

unntaksbestemmelser i deltakerloven og nærmest på billigsalg nettopp fordi det var 

knyttet plikter til dem. Når nå ekspertutvalget bekrefter at intensjonene ved 

leveringsplikten ikke er oppfylt, forventer fylkesrådet at ansvarlige myndigheter sørger for 
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å trekke inn angjeldende trålertillatelser og tilby dem til andre som kan være bedre i stand 

til å oppfylle pliktene.  

 

4. Fylkesrådet legger til grunn at bearbeidingsplikten skal være en garanti for at det skapes 

arbeidsplasser på land og dermed bidra til opprettholdelse av livskraftige kystsamfunn. 

Fylkesrådet ser likevel at det kan gjøres endringer i denne plikten hvor industrien gis økt 

fleksibilitet i forhold til dagens situasjon. Fylkesrådet kan i så måte støtte ekspertgruppens 

alternative forslag til endring av kontrollperioden for bearbeidingsplikten til å gjelde på 

årsbasis fremfor pr. fangst slik reglene er i dag. Fylkesrådet vil samtidig påpeke at dersom 

det hadde eksitert en reell leveringsplikt, ville problemstillingen neppe vært like aktuell.  

 

5. Fylkesrådet viser til dagens regime hvor det i realiteten er aktivitetsplikten som sørger for 

den aktivitet og drift som måtte finnes ved industribedriftene. Fremfor å oppheve 

aktivitetsplikten vil fylkesrådet tvert imot stramme inn på plikten ved å kreve en 

tydeligere konkretisering av gjeldende aktivitetsplikt og en mer restriktiv holdning i 

forhold til å godkjenne nedbemanning og nedskalering av produksjonen.  

 

6. Fylkesrådet viser til ekspertgruppens forslag om avkortning i kvotefaktorer for trålere med 

aktivitetsplikt motsvarende verdien av de lettelser som oppheving av denne plikten 

innebærer. Ekspertgruppen mener at kun aktivitetsplikten påfører trålerne reelle kostnader. 

Dersom ekspertgruppen får gjennomslag for sin foreslåtte modell, vil fylkesrådet anmode 

om at det foretas en gjennomgang av alle trålere med tilbudsplikt med tanke på å 

identifisere tilfeller hvor det kan være aktuelt med avkortning i kvotefaktorer også for 

trålere underlagt denne plikten.  

 

7. Fylkesrådet har flere betenkeligheter ved ekspertgruppens forslag knyttet til etableringen 

av en auksjonsordning som skal gi industrien tilgang på kvotefaktorer frigitt for videre 

utleie til fiskeflåten dersom aktivitetsplikten oppheves. Fylkesrådet forutsetter for det 

første at en industribedrift i dag ikke kan tilegne seg kvoter uten dispensasjon etter 

deltakerloven. For det andre ser fylkesrådet det som svært uheldig at trålere som ble fratatt 

kvotefaktorer som følge av oppheving av aktivitetsplikten med denne ordningen kan gis 

anledning til å leie de samme kvotefaktorene fra industrien. 

 

8. I ekspertgruppens modell med oppheving av alle plikter, vil auksjoneringen av 

kvotefaktorer til industrien tilføre inntekter som foreslås kanalisert gjennom et 

næringsfond rettet mot kystsamfunn i Nord-Norge. Fylkesrådet kan ikke se hvordan et 

slikt næringsfond kan kompensere for bortfall av aktivitet og arbeidsplasser ved spesifikke 

industribedrifter, ettersom fondets innretning tenkes svært bredt anlagt.  
 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Willy Ørnebakk  

fylkesråd for helse, næring og kultur 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 


