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LEVERINGSPLIKT FOR FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSE - ENDRING
AV FORSKRIFT - FYLKESTINGET I TROMS SIN HØRINGSUTTALELSE

Fylkestinget i Troms vedtok i sak 10/13 i møte 19.03.2013 følgende:

Fylkestinget er positiv til at Fiskeri- og kystdepartementet, gjennom denne
høringssaken, ønsker å stramme inn på leveringsplikt for fartøy med
torsketråltillatelse.

Fylkestinget understreker at formålet med leveringsplikt for fartøy med
torsketråltillatelse er å legge til rette for sikker og styrt råstoffiilgang til anlegg som
bearbeider fisk og derigjennom ivareta sysselsettings- og bosettingshensyn.

Fylkestinget mener at det er svært uheldig at store andeler av torsketrålkvotene direkte
eksporteres ut av den nordlige landsdelen og Norge. Dette gir betydelig tapte
muligheter for verdiskaping og sysselsetting i landsdelen, og vil ikke være i tråd med
intensjonene for ordninga.

Fylkestinget mener at selskaper som i realiteten eier både trålere med leveringsplikt og
tilknyttet landanlegg må ses på som en økonomisk enhet.

Fylkestinget anser det som naturlig at det er landanleggenes råstoff- og
produksjonsbehov som skal legge premissene for trålernes råstoffififørsel. Med et slikt
utgangspunkt mener fylkestinget at:

Tilbudsplikten økes til 100% av fartøyet sin fangst av torsk og hyse.
Det innføres kjøpsplikt for 70% av tilbudspliktig torsk og hyse.
Bearbeidingsplikten økes til 90% for torsk, og det innføres bearbeidingsplikt
for hyse.

Fylkestinget støtter forslag om 48 timer varslingsplikt ved landing av leveringspliktig
råstofftil primært tilgodesette anlegg.
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Fylkestinget støtter forslag om ny avregningsfaktor for landing av ferskt råstoff. Det
forutsettes at endring i omregningsfaktor belastes gruppekvoten for torsketrålere.

Fylkestinget betrakter fartøy med torsketrålkonsesjoner med leveringsplikt som
eksklusive rettigheter, gitt etter unntaksbestemmelser i deltakerloven. Dersom
forpliktelsene ikke innfris, så bør rettighetene vurderes å anvendes til andre formål
som bedre ivaretar verdiskaping og aktivitet i kystsamfunnene.

Saksfremlegg til saken er oversendt tidligere da fylkesrådets anbefaling til fylkestingsvedtak
(FYR 48/13) ble oversendt til Fiskeri- og Kystdepartementet 28.02.2013

Med vennlig hilsen

Kjetil Helstad
spesialrådgiver
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