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ENDRING AV FORSKRIFT AV 12. SEPTEMBER 2003 OM
LEVERINGSPLIK T FOR FARTØY MED TORSKETRÅLTrLLATELSE HØRINGSUTTALELSE
Det vises til Fiskeri - og kystdepartementets brev datert 23, juni 2006 vedlagt

høringsnotatmed forslag til endringeri forskrift av 12. september
2003 om
leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.
1. Innledning.
Det er etterFiskeridirektoratets
vurderingviktig at man nå taropp til revisjon
forskrift av 12, september2003 om leveringspliktfor torsketrålerefor å vurdere
om reglene er utformetslik at formåletom å sikreanlegg som bearbeiderfisk
stabilråstofftilførselfra torsketråler
£låtenoppfylles,
2. Fiskeriforsknings evaluering

Fiskeridirektoratet
harnotertseg konklusjonene
i fiskeriforsknings
evaluering,
Fiskeridirektoratet
viserfor øvrigtil sinebrevdaterthenholdsvis12.mai2005
og 23. januar2006 vedrørendegjennomføringav kontrollav leveringspliktfor
fartøy med torsketråltillatelsei 2004.
3. Leveringsplikten i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
Det er klarefellestrekkmellom leveringsbetingelserfor torsketrålerfiåten
og
distriktskvoteordningen
som foreslåes innførtfra 1. oktoberdå. I begge
tilfellene kan man se det som at en viss mengdefisk avsettesog gis til fylkene
Finnmark, Tromsog Nordlandmed sikte på å skape/ sikrearbeidsplasseri
landindustrieni disse fylkene. Likhetener også stor nårdet gjelderbehovetfor å
tilretteleggefor kontrollav at fangstenfaktisk blir bearbeideti landsdelen, fylke,
kommuneeller bedrift. Hovedforskjellenmellom ordningeneer først og fremst
at mengdenfisk i medholdav de "gamle" leveringsordningeneer betydelig
høyere enn i distriktskvoteordningen
. En annensentralforskjeller at de fylker,
kommuner, bedriftersom er tilgodesett i "gammel" ordninger vokst fremover
lang tid, mens fylkeskommuneneFinnmark, Tromsog Nordlandfår ansvaretfor
å plukkeut de distrikt, kommunerog/ eller bedriftersom skaltilgodesees i
distriktskvoteordningen
2006.
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Begge ordningeneer også etablertfor å sikre/ skape arbeidsplasserpå land i
spesielt fiskeriavhengigeområder. Dvs. virkemidlersom kommeri tillegg til

dendifferensierte
arbeidsgiveravgiften
somde mestftskeriavhengige
områder
også har tilbud om i dag. Etableringav en ordningmed ressursavgiftfor de
viktigste artervil i stor gradkunneerstatte/ ta bortbehovet for slike kompliserte
"tilleggsvirkemidler
". Erstatteved at manhvert år vil kunne peke ut bestemte

fylker, distriktellerkommuner
somer unntattfraslik avgift. En slikordningvil
være enkel å administrere og kontrollere (kan eventueltadministreresav

salgslagene)og dermedubyråkratisk. Samtidigville kostnadeneved
distriktskvoteordningen
og leveringsbetingelser
bli tydelige.
Som Fiskeri- og kystdepartementetsier, må det arbeideslangs flere akserfor å

legge til rettefor stabilråstofilfØsel til industriensomen del av en samlet
ferskfiskstrategi. Siktemåletmå være å finne fornuftigeløsningerfor hvordan
den delen av fiskeressursenesom skal være underlagtleveringspliktkan bidra til
stabil sysselsetting i distrikteneog dermedrealisere en distriktspolitiskog
samfunnsmessiggevinst selv om kortsiktigemarkedsforholdinnebærerat en
annenanvendelse i eneblikket synes mer lønnsom for fartøyleddetisolert sett.
Fiskeridirektoratet
merkerseg at de tiltak som drøftesog foreslås i

høringsnotatet
i detaltvesentligeer fartØelatert , fordi ordningensomsådani
det alt vesentlige retterseg mot fartøyleddet. Likeledes at målsettingenmed
forslagene er relaterttil fiskeindustrien
, siden formåleter å sikreat merråstoff
faktisk går til industribedrifter
og der dannergrunnlagfor bl.a. sysselsettingog
produktutvikling.
4. Behov for forenkling.
Fiskeridirektorateter enig med Fiskeri-og kystdepartementeti at det bør gjøres
endringersom effektivisererordningenog at endringenebør gjøre ordningen

meroversiktlig
. Fiskeridirektoratet
vil understreke
at deterbehovforå forenkle
kontrollenav om denenkeltereder
/det enkeltefartøyharoverholdt
leveringsplikten
. Dettegjelderbådefor næringsutøverne
og for
Fiskeridirektoratet.
Si Innskjerping av leveringsplikten - fra tilbudsplikt til salgsplikt i visse
tilfeller.
Fiskeri- og kystdepartementet
foreslårat tilbudspliktensom gjelder etterdagens
ordningendrestil salgsplikttil egen bedriftfor fartsrysom eies direkteeller

indirekteav fiskerindustribedrifter
, derdeter gittdispensasjonfra
aktivitetskravet
.i deltakerlovens§ 6 tredjeledd.
Dersom salgspliktenogså innebæreren kjøpepliktfor industribedriften
og
leveringspliktenomfatter100 % av torske- og hylefangstene,vil detteisolert sett

forenkledenårligkontrollenav om dissefartøyeneoppfyller
leveringsbetingelsene, Det vil da alltid være utferdigetsluttseddelmellom
kjøper(landanlegget) og selger(eierav fartøymed leveringsbetingelser).
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Forrytterligereå forenklekontrollenvil Fiskeridirektoratetforeslå at det på
sluttseddelenmå kunnekrysses av at det er leveringsvilkårfor fangstensom
omsettes. Tilsvarendeer planlagtgjennomførtfor distriktskvoteneved at fangst
som leveres ettertildelt distriktskvotemerkesmed dette på sluttsedlene. For å
kunne gjennomføredette for leveringav fangst fra torsketråleremed

leveringsplikt
fore ° ' ker' ' e ratetendringi § 4 fjerdeleddførste
punktumi forskriftav 22. januar2003 nr. 57 om opplysningspliktved landing
og omsetning.
Forslaget om salgspliktfor "industriside" torsketrålerepåkreveren
sammenligningav eierforholdenebak henholdsvisfartøyetog fiskeindustrien,
der direkteeller indirektesammenfallutløser salgsplikttil bedriften. Der
eierskaptil fartøybedriftikke er organiserti samme foretakvil det oppstå
spørsmålom hvilke eierkonstellasjonersom førertil salgsplikt, samthvilke av

bedriftenesalgspliktenomfatterdersomde individuelleleveringsvilkårene
ikke
haregnebestemmelser
om det. Dettebørklargjøresi forskriften,
I direktoratetsregistrehar vi per i dag ikke informasjonsom gjør oss i standtil,
på en enkel måte, å verifiserehvorvidteier av fartet eller eier av landindustrier
samme entitet, For det første harvi ikke tilgjengelig informasjonom eier l
bakenforliggendeeier av landindustrii registerform
, og ofte harvi heller ikke
informasjonlett tilgjengelig om bakenforliggendeeier / eier av fartøyet. Dette
kan gjøre det komplisertå skille mellom de fartøy som inngåri gruppenmed
salgsplikttil bestemte anlegg og de som ikke omfattes av denne.

F' ' irekto
resl° derfor
, for å kunnedefinerepå en sikkermåtehvilke
fartøysom omfattesav salgsplikten
, at salgsplikttas medsomet vilkåri de
individuelleleveringsbetingelsenefor det enkelte fartøynårdet foretasen
gjennomgangav de individuellekonsesjonsvilkårenesom varslet.
Fiskeridirektoratetstillervidere spørsmålved orndet for disse tilfellene er en
tilsvarende"kjøpeplikt" for industrianlegget.Det legges til grunnat det er det,
siden det her er sammeeierinteresserbåde på fartøysidenog på landsiden.
6. Bearbeidingsplikt for råstof.

Forskriften
slik denlydernå haringenbearbeidingsplikt
for dentilgodesette
bedriften. ' ke ' e r tet
an u
f rsl et ' ° i f re
be be' 'n l' or rås e o
e
dette. Det tas her forbehold
om at forskriftersforankringi deltakerlovenog saltvannsfiskelovener
tilstrekkeligtil at en også kan stille kravtil fangstensanvendelseetter at den er

solgtog levert. Eventueltkanen vurdereom industribedrifter
, somønskerå
kjøpe fangst i henholdtil fartøyeiers pålagte leveringsbetingelserfor fartøyet,
må inngå avtale om at de for å overtaslikt råstoffmå forplikteseg til at råstoffet
skal bearbeidesog at det skalkunne spores i den videre produksjon.
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Bearbeidingsplikten
børetterFiskiridirektoratets
vurderingogsågjeldehyse.
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Det legges til grunn av bearbeidingsplikten gjelder råstoff kjøpt både av
"industriside" fartøy og de andre fartøyene med leveringsbetingelser.
Det konstateres i høringsnotatet at bearbeidingsplikt vil by på kontrollproblemer,
Det foreslås derfor der at den bedriften som ønsker å oppnå fordelen som ligger i
tilgang på råstoff fra leveringsplikten, må legge til rette for den nødvendige
kontroll gjennom sporing av råstoffet gjennomproduksjonsprosessen.

Fiskeridirektorateter positivtil etableringav sporingfor å kunnedokumentere
råstoffets gang gjennom bedriften. Direktoratet har allerede arbeidet en del med
dette spørsmålet og vet at sporing vil reise en del utfordringer både for
bedriftene og for den som skal sette opp de konkrete kravene, Krav til sporing
vil innebære store forenklinger i forbindelse med gjennomføring av kontrollen.
Bedriftene vil da få klare krav til hvordan de løpende skal kunne dokumentere at
anvendelsen av fisken oppfyller de krav som er stilt.
Hjemmel til sporing er foreslått tatt inn i forskriftens § 8 og må anses som
tilstrekkelig dersom forarbeidene er klare nok i sin utforming og forskriftens
forankring i deltakerloven og saltvannsfiskeloven gir tilstrekkelig hjemmel til å
regulere fangsten etter den er solgt og levert. Det ligger forholdsvis omfattende
utfordringer i det.å stille opp de kravene som må oppfylles. Ordet "sporing" bør
trolig endres til "sporing gjennom produksjon og salg", noe som kan beskrives
som "kjedesporing" Det er utarbeidet systemer, bl.a. Tracefish, som helt/delvis

kan ta hånd om det mesteav opplysningenesom kreves.
Det bør imidlertid nevnes at direktoratet frem til nå har møtt en noe kjølig
holdning i store deler av næringen til å benytte sporing også i
kontrollsammenheng. --Etsystem må inneholde en klar kobling til seddelen, det
vil si den enkelte landingen, eksponereutbyttefaktor, kvantum osv. Det er dette
som har vært problemet frem til nå og mange har påberopt seg at det er så
vanskelig å oppfylle slike krav fordi fisk fra flere landinger blandes i
produksjonen, for eksempel under salting.
Det vil måtte påregnesen del tid for utforming av kravene. Det vise i den
sammenheng til direktoratets to uttalelser henholdsvis 31. oktober 2005 og 9.
juni 2006 til Havressursloven (NOU 2005: 10) der sparing er omtalt og det er
argumentert sterkt i den siste uttalelsen for at det innføres en generell hjemmel
til å påby sparing. Dette underbygger ytterligere behovet for sporing av hensyn
til den samlede ressurskontroll.
De krav som skal stilles underdenne forskriftenmå være harmonisertmed de
krav som stilles ellers, og som forventesstilt i fremtiden. Det vises i denne
sammenhengtil at det med hjemmeli Matloven alleredefinnes kravsom vel bli
ytterligerestyrketi fremtiden. Pliktenesom pålegges bedriftenemå altså henge
sammenuavhengigav hvilke myndighetersom stiller kravene. Det nevnes

videreat enkeltebedrifterogså harkravom en formfor sporingfraTollvesenet.
Det må være en målsettingfor vårtarbeidmed å stille opp kravat våre behov for
sporingskal loses i sammesystem som opprettesfor å stetteandremyndigheters
krav:' Vi bør unngåat en harulike system for sparingi forholdtil lattilsynet,
tollmyndigheten, skattemyndigheterog Fiskeridirektoratet.
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Etableringav et system for sporingder opplysningeneer oppdatertpr,
produksjon/produksjonsdagvil gi mulighetfor løpende kontroll. Det er god
måte å pålegge bedrifteneselv å dokumentereat de oppfyllervilkårene. Dette er
en rimelig betraktningså lenge bedrifteneselv oppnårfordelermed hele
ordningen. Dette vil også være en måte å flytte deler av kontrolloppgavenut til
bedriftene. Det er imidlertiden forutsetningat feil eller mangleri
sporingssystemetkan forfølges som egne overtredelseruten at en må bevise at
mangleneharledet til bruddpå den grunnleggendeleveringsplikten.

Førslikkontrollkangjennomføres
må detutarbeidesforskrifter
om sporingav
fangst i medholdav leveringsforskriftens§ 8 slik den vil lyde etterforeslått
endring.

Det følger av hØingsnotatet(s. 18 og s.28) at den naturligereaksjonenmot
bruddpå bearbeidingsplikten
, anses å være at bedriftenikke lengervil ha kravpå
å bli tilbudt råstoffi henholdtil reglene om ordningen, verkeni kraftav

individuellevilkårellerden sekundære
regionaleleveringsplikten.
Dersom
reaksjonsformen
skalværeslik, og bruddavdekkes
, vil det etterkorttid måtte
etableresen oversiktoverfiskerindustribedrifter
somikkelengerharkravpå å
bli tilbudtråstoffinnenfordenneordningen,Det vil heroppståspørsmålom
fiskeindustribedriftenskal tilstiles vedtak om at de harmistet dennerettenellerom det skalkunngjøres
via listerellerom listeneskalværeinterne. Skalretten

mistespermanent
ellerfor et kortereellerlengretidsrom?Dersombedriften
selges til nye eiere, skal rettenfortsattvære bortfalt? Det vil påløpe
administrativekostnadermed en slik ordning. Videre må en stille spørsmålved
om man vil kunne risikereat "industrieide
" fartøymed en slik ordningvil kunne
kvitte seg med leveringsvilkårdersombearbeidingspliktenpå land ikke

oppfylles,og myndighetene
ikketilbakekaller
konsesjonenpå fartøyet.
keri ' e råt o lår derforat det også vurderesandrereaksjonsmåter
dersombearbeidingspliktenikke oppfylles av industribedriften
, som for
eksempelovertredelsesgebyr.
7. Leveringspliktens omfang.
Fiskeridirektoratet
støtterforslagetom å øke leveringspliktentil å gjelde 100 %
av fangsteneog den begrunnelsesom er gitt for dette i høringanotatet
. En slik
endringvil også forenklegjennomføringav kontroll,

8. Rydding i leveringsvilkårene.
Fiskeridirektoratet er enig med departementet i at det bør foretas justeringer i
leveringsbetingelsenefor å harmonisere disse og også at alternativ leveringsplikt
tas bort, da dette følger av forskriften.
Fiskeridirektoratet
støtterogså departementetsforslag om å gå gjennom
leveringsvilkårenemed sikte på identifiseretilfeller hvor leveringspliktener
rettetmot stedereller kommunerhvor det ikke lenger finnes bedriftersom driver
bearbeidingsvirksomhet
som oppfyllerde nødvendigekrav. For enkelte av disse
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torsketråltillatelsene vil vilkårene måtte kunne endres, med de reservasjoner
som departementet selv tar i forhold til hvorvidt slike endringer kan foretas.
i e ' d' ekto et fo
for øvrig at den foreslåtte salgsplikten for
"industriside torsketrålere" tas inn i konsesjonsvilkår for det enkelte fartøy, jfr.
vår merknad til kap. 5. Det vil forenkle kontrollen av om vilkårene er oppfylt,
fordi vilkåret da vil være ført i konsesjons- og deltakerregisteret gjeldende for
den konsesjon som er knyttet til eier/fartøy på det aktuelle tidspunkt.
9. Gjennomføring av leveringsplikten.
I høringsnotatet på s. 25 i de to siste avsnitt kan det synes uklart om krav om
utarbeidelse av halvårig plan for drift gjelder alle fartøy der eieren er pålagt
leveringsvilkår for torsketråltillatelsen, eller om kravet bare gjelder dem som
ikke defineres som "industriside fartøy" foran i høringsnotatet.

Fiskeridirektoratetleggerimidlertidtil grunn,basert på departementets
argumentasjon, at dette gjelder "de andre fartøyene", dvs, de fiskerelde fartøyene
og fartøy der eier er en/flere industribedrifter med leveringsplikt til andre enn
seg selv.
Fiskeridirektoratet støtter Fiskeridepartementets forslag om utarbeidelse av slike

halvårigeplaner for'"drift-for
dennefartøygruppen,selv om det slik den ef
foreslått vil medføre økt belastning for forvaltningen.
F' kerid' e rate o lår imidlertid at departementet i den varslede
gjennomgang av de individuelle vilkårene tar med i vilkårene at slik halvårlig
plan skal utarbeides for disse, Vilkåret skal da føres i konsesjons- og
deltakerregisteret og vil i kontrollsammenheng være en forenkling.
en

e

rat

o

i

videre at regionkontorenes rolle i denne sammenheng

tas med i forskriften. Fiskeridirektoratet foreslår videre at departementet
på forhånd tar stilling til hvordan man i kontrollsammenheng skal forholde seg

til planer som parteneikke er overens'om,selv etter at det er avholdt
drøftingsmøte, eller til planer som ikke overholdes.
Fiskeridirektoratet støtterogså departementetsforslag om at dersom
leveringsplikten gjelder en bedrift, 'og denne bedriften ikke kan nyttiggjøre seg
fryst råstoff, så vil det måtte vurderes å stille vilkår om levering av ferskt råstoff
i forbindelse med fremtidige utskiftninger av fartøet. Fi e ' 'rektor
Loie-gikat samme vurdering foretas dersom fartøyet skal selges for fortsatt drift.
,
' k '
t o lår videre at i de tilfeller der fangst skal leveres til en
bestemt bedrift, så tas denneindustribedriftens organisasjonsnummer
med i det
individuelle konsesjonsvilkåret.
10. Tilbakekall av tillatelser i enkelte situasjoner.
Fiskeridirektoratet noterer seg at departementet legger opp til en mer aktiv bruk
av muligheten til å tilbakekalle tillatelser ved brudd på leveringsplikten, og

ggier dette,
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Departementet drøfter i høringsnotatet ulike typetilfeller som viser
kompleksiteten i det som må vurderes i denne sammenheng. Før man tar i bruk
dette virkemiddelet bør det drøftesnærmere hvordan ulike typer av brudd skal

vurderes,
I1. Prisspørsmålet,

Fiskeridirektoratethar ingenmerknadertil dette.
12. Distriktsmessig hensyn m.v.
Etter Fiskeridirektoratets vurdering styrker de foreslåtte endringene i forskriften
de distriktsmessigehensyn som leveringsbetingelseneer ment å ivareta.
De foreslåtte endringenevil kunne styrke flåteleddet, da industribedriften ikke
lenger skalkunnekjøpe fangst som begunstiget,på grunnlagav leveringsvilkår,

og deretterselgefangstenutenå bearbeideden. Viderevil landindustrien
få
bedret tilgang på råstoff gjennom de endringsforslag som er fremmet. Imidlertid
vil krav om bearbeidingog sporingav fangstensannsynligvismedførenoe
merarbeidog kostnaderfor landindustrien.
Endringsforslageneer ment å skulle bidra til forenkling av de kontrollmessige
utfordringene, Fiskeridirektoratet vurderer forslagenesom følger i forhold-til
forenkling:
•

Salgsplikti visse tilfeller: Forenkling,men forutsetterat manhar
klart definert i de individuelle konsesjonsvilkårene hvem som

omfattesav dette.
•

Bearbeidingsplikt og sporing av fangsten: Dette er nytt i forhold
til tidligereordningog vil komplisereden samledekontrollen.
Utarbeidelse av bestemmelseri forhold til dette vil ta tid og legge
beslag på kapasitet, Det er på forhånd vanskelig å si hva
gjennomføring av kontroll vil medføre av merarbeid og

administrative
kostnader
. Dersomdetogså skalholdesoversikt
overfiskerindustribedrier som har bruttbearbeidingsplikten
og
mistetrett til å motta fangstetter denneordningen,vil dette også
•

føre til økte administrativekostnader.
Leveringsplikten skal omfatte 100 % av fangsten av torsk og
hyse: Dette vil utgjøre en foreining i kontrollsammenheng, og
vil også åpnemuligheterfor løpendekontroll,ikke bareårlig
etterskuddsvis kontroll. Dersom man også far merket landings»
og sluttsedler for de fangstene som skal kontrolleres i forhold til
leveringsforskriften
, vil dette være en ytterligereeffektivisering
av forvaltningens kontroll.

•

•

Gjennomgang av de individuelle leveringsvilkårene: Dette vil
væretids- og arbeidskrevendei år, men vil på sikt gjøre
kontrollarbeidet enklere og mer effektivt.
Utarbeidelse av halvårlige planer: Dette vil utgjøre merarbeid for
Fiskeridirektoratets regionkontorer og for den del av
torsketrålerflåten
som omfattesav dette. Hvor mye dettevil
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utgjøre er vanskeligå si, det vil avhengeav i hvor stor grad
næringensaktørerselv kommeroverensom planeneellerom
•

•

regionkontorenemå innkalletil drøftingsmøterm.v,
Tilbakekall av konsesjoner: For å sikre forutsigbarhet bør det
utarbeides instrukser på dette området. Utarbeidelse av slike vil
ta tid, men vil gjøre saksbehandlingenenklere i ettertid.
Endringav fastsettelse av referansepris:Ingen endringi forhold
til effektivisering.

13. Merknader til endringsforslaget til forskriften:

Til § 3 nytt annetledd:
Fiskeridirektoratet
foreslårat det settes inn to nye setninger: "Plan sendes
Fiskeridirektoratets regionkontor hvor den begunstigede bedrifter lokalisert,
Dersom fartøyeier og bedrift ikke er overens om planen, skal regionkontoret
innkallepartene og den aktuelle kommunentil drøftingsmøte."
Til § 3 nytt siste ledd:
Det et her vist til "det -sekundæreleveringsplikteni annet ledd". På b~t
av at -det er foreslåttet nytt annetledd, vil nåværendeannetledd bli tredjeledd
etter endringen. F" e ' '
or et fo ° derfor at den foreslåttehenvisning
til annetledd endrestil tredje ledd

Til § 5 annetledd:
Fiskeridirektoratetfinner ildte noen begrunnelsei høringsnotatettil at "skal" er
foreslått endret til "kan" i annet ledda første punktum. Fikeridir
oratet
or lår at det fortsatt blir stående "skal" i forskriftsteksten. Dersom det skal
endres til "kan", så må det tas stilling til i hvilke tilfeller man ikke skal utby på
auksjon eventuelt må det tas tilling til om man skal ta bort bestemmelsen,

14. Forslagtil andreendringer'i forskriften:
I § 7 første ledd heter det at "Overtredelseav bestemmelsergitt i eller i medhold
av denne forskriftenstraffesetter deltakerloven§ 29 og saltvannsfiskeloven§
53."
Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)
nav ble endret 17. desember 2004. Deltakerlovens§ 29 ble da ny § 31.
Det ble samtidig vedtattbestemmelserom overtredelsesgebyr
, deltakerloven§
28, og tvangsmulkt, deltakerloven§ 29. Fiskeri-og kystdepartementet
har som
eksempel på overtredelsersom skal kunne medføreileggelse av
overtredelsesgebyrog tvangsmulktnevnt manglendeoppfyllelse av
leveringsvilkår/konsesjonsvilkår, jfr. Ot.prp. nr. 70 (2003-2004) s. 39 og 40. På
bak~
av at dagenskontroll av at leveringsvilkårfor torsketrålereer oppfylt
gjennomføresetterskuddsvispå årsbasisog gjelder80 % av fartøyetsfangst av
torsk og 60 % av fartøyetsfangst av hyse, jfr, forskriftens§ 4, vil det kun være
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overtredelsesgebyr som er aktuelt å nytte. Dersom de foreslåtte endringer

vedtas,bl.a. om at leveringspliktenskal gjelde 100% av fangstenav torsk og
hyse, vil imidlertid tvangsmulkt også kunne være en mulig reaksjonsform å

vurdereved manglendeoverholdelseav leveringsbetingelsene.
På bakgrunn av det som er nevntovenfor, foreslås det at § 7 Øste ledd blir
endretsom følger:
Overtredelse av bestemmelsergitt i eller i medhold av denne forskriften
kan straffes etter deltakerloven § 31 og saltvannsfiskeloven § 53. Ved

overtredelseav bestemmelsergitt i eller i medholdav denneforskriften
kan det ilegges overtredelsesgebyr etter deltakerloven § 28 eller
tvangsmulktetter deltakerloven § 29.
15. Forslag til endringer i andre lover/forskrifter:
Fiskeridirektoratet foreslår følgende endring i forskrift av 22. januar 2003 M. 57
om opplysningsplikt ved landing og omsetningav fiske § 4 fjerde ledd første

setning:
Landingenskalidentifiseresmed landingsdato,angittsom den dato
Iandingen
.er fullført,art, produkttilstand,konserveringsmåte,
størrelsessammensetning
, vektavlesning, nøyaktig kvantum, fangstdato,
-angittsom den siste dato med fangst på turen, sone, fangstfelt, redskap og
kvotetype samt omfangsten omfattes av leveringspliktfor torsketrålere,
Vedlagt (./,) følger kopi av uttalelsefra Fiskeridirektoratet region Nordland,

Med hi
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