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LEVERINGSVILKAR
FOR FARTØYMED TORSKETRALTILLATELSE
- HØRING
Vi viser til departementets brev av 23.06.06 vedlagt høringsnotat.
Styret i Norges Råfisklag behandlet saken i møte i dag, og fattet følgende vedtak:
"En av Norges Råfisklagsviktigste oppgaverer å sørgefor at vi har et dynamisk råvaremarked i vårt
område. Med dynamisk råvaremarkedforstår vi en ønsket konkurranse om råstoffetmed like
rammebetingelserfor næringsaktørenepå sjø og land.
Styret viser til at leveringspliktenfor torsketrålerei sin tid ble etablert som et middel til å skaffe
stabile leveranserav råstoff til filetindustrien i Nord-Norgei den hensikt å utvikle en lønnsom
filetindustri med sikring av industriarbeidsplasseri distriktene. Styret er oppmerksom på at FKDs
forslag til innskjerping av regelverketrundt leveringspliktenrepresentereretforsøk på å gjeninnføre
det som lå i de opprinnelige intensjonene med ordningen. Styret er videre oppmerksom på at når

ordningen skal vurderes,er detjuridiske grunnlaget basert på ordningens historikk et viktig
vurderingskriterium.
Styret er av den klare oppfatning at tiltak som iverksettesmå baserespå økonomisk lønnsomhet.
Uten at fiskerne ogfiskeindustrien oppnår lønnsom drift, oppnås ikke økonomisk bærekraftpå sikt.
Råfisklagetsgenerellesyn er at omsetningen i vårt område pga strukturen i flåte og industri bør være
mest mulig fri innenfor råfisklovssystemet.Det betyr at Råfisklagetfastsetter rammebetingelsenefor
et råstoffmarked med like reglerog konkurransevilkår, og at partene tilpasserseg dette på den måte
som hver enkeltfinner formålstjenlig. Styrets uttalelse til FKDs høringsnotat om endring av reglene
for leveringspliktenfor trålerne, er basertpå dette grunnlag.
De strukturelle endringene som har skjedd i næringen, harført til at ordningen med leveringsplikter
blitt uthulet. I løpet av de siste io-årene er antall fiskeindustribedrifter og industriarbeidsplasseri
fiskeindustrien betydeligredusert. De gjenværende bedriftenehar spesialisertproduksjonen i større
grad enn tidligere,hvilket har konsekvenserfor strategifor råvareinnkjøp. Samtidig har en betydelig
andel av trålerflåten, bl.a. av driftsøkonomiskeårsaker, lagt om til frysing av råstoffet om bord.
Dette har også skjedd i betydeliggrad i de tilfellerindustrien selv har eid trålerne, og har vært kjent
og akseptert av myndighetene. Når industrien selv har valgt å investerei frysetrålere,er det grunn til
å anta at totaløkonomiske beregningerhar liggettil grunn. Det er ellersviktig å peke på at de
trålerne som i dag levererfersk fisk, stort sett er gamle båter som vil måtte skiftes ut i løpet av en viss
tid. De driftsøkonomiskeulempene ved trålerdrift basertpå ferskleveransertilsier at en slik utskifting
neppe vil være økonomiskforsvarlig.
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Etter styrets oppfatning er ikke ordningenmed leveringspliktfor trålerne tilpasset dagens
råvaremarked og en næring i stadig endring . Styret er bekymret for at den innskjerping av

ordningensom nå foreslås, vilføre til svekketlønnsomhetbåde på sjø og land, og er opptatt av at det
ikke etableresnye uhensiktsmessigeordningeri næringen.
Til de foreslåtte endringene i FKDs høringsnotat, har styret følgende kommentarer:

1. Innføring av salgspliktkombinert med produksjonsplikt vil representeretil dels store
utfordringerfor industrien, og vil sannsynligvisføre til betydeligøking i
produksjonskostnadene.Eksempelviser det rent praktisk vanskelig å foreta maskinell
produksjon av fryst hyseråstof. Manuell produksjon er neppe mulig verken praktisk eller

økonomisk.
2.

De lønnsomhetsproblemer

som

salgsplikt

kombinert

med

produksjonsplikt

vil innebære,

vil

føre til at råstoffprisentrolig vil gå ned. Dettefører til redusert lønnsomhet i flåteleddet med
bl.a. redusertemannskapslotter og med påfølgende rekrutteringsproblemer.
3. Ordningen med tvungen halvårsplanleggingfor en del av fartøyene vil innebære økt
byråkrati, og vil være en kime til konflikter mellom selgerog kjøper. Å skulle planlegge
leveringsmønsteretet halvt år på forskudd, vil være svært vanskelig. Endringer i
driftskostnaderog råstoffpriservil påvirke atferden så vidt sterkt at selveplanleggingenkan
bli illusorisk.
4. Forslagetom å øke leveringspliktandelenfra 80 og 6o % for henholdsvistorsk og hyse til
soo % for beggeartenefår negative økonomiske konsekvenserfor den delen av flåten som i
perioder drifter på Vestlandet.
5. Hvis FKDs endringsforslaggjennomføres,vil den nye ordningen leggebeslagpå økte
kontrollressurseri Fiskeridirektoratet.Styret mener det er uheldig at direktoratetskapasitet i
størregrad bindes opp til denne type kontroll i stedetfor den langt viktigere
ressurskontrollen."
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