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Ryktene om tidlig død er 
betydelig overdrevet

miljøet rundt denne næringa. Om-
stillingsviljen og evnen er stor.

Da er det verre med offentlig 
sektor. Om et nei til å utrede 
konsekvenser ved virksom-

het innenfor landets viktigste næ-
ring blir offisiell LO-politikk, må 
man framskynde en omstillings-
prosess i det offentlige også. Det er 
nemlig grunn til å frykte at det er 
her vi vil trenge den mest. 

LEVERINGSPLIKTEN: Den nåværende praktiseringen av leveringspliktsystemet bør gjerne 
skrapes, men intensjonen med fordeling av fiskekvotene til de fiskeriavhengige kommunene bør bestå, 
skriver Trondsen og Luther.  Foto: Nordlys-arkiv

på den 3.side

Torbjørn Trondsen 
Professor ved  
Norges fiskerihøgskole 
Arne Luther 
Tidligere regiondirektør i  
Fiskeridirektoratet
 
Styremedlemmer i  
Kystens Tankesmie AS

■■■ Nord Norges svøpe er at 
kontrollen med ressursene til-
hørende fellesskapet i økende 
grad privatiseres av kapital-
krefter utenfor landsdelen.

■■■ Det siste eksemplet er inn-
stillingen fra den såkalte “Ek-
spertgruppen” oppnevnt av 
Nærings- og fiskerideparte-
mentet  som har utredet hvil-
ke plikter som skal pålegges 
trålerflåten som hvert år til-
deles tredjedelen av de nor-
ske torske- og hysekvotene i 
Barentshavet. Verdien av dis-
se trålerkvotene på 180 tusen 
tonn torsk og hyse var 2 mil-
liarder kroner i 2015, hvorav 
om lag halvparten har leve-
ringsplikt til landanlegg på 
kyststrekningen fra Lofoten 
og nordover. “Ekspertgrup-
pen” foreslår at trålerrederne 
slipper unna alle leveringsfor-
pliktelser mot at omlag 7-10 
prosent av de leveringsplikti-
ge kvotene omfordeles gjen-
nom en auksjonsordning til 
foredlingsbedriftene som på 
sin side kan leie ut kvoteret-
ten til andre fiskefartøy som 
kan skaffe fisk til deres anlegg.

■■■ Saken har en viktig histo-
risk bakgrunn: Alle tillatel-
sene om å drive trålfiske har 
vært begrunnet i ønsket om 
å styrke leveransen av fisk til 
nordnorske fiskeforedlings-
anlegg. Blant annet fikk fis-
keindustribedrifter tillatelse 
til å eie trålerne med dispen-
sasjon fra lovverket om at 
kun aktive fiskere kunne eie 
fiskefartøy.  Etter hvert som 
trålerne skiftet eiere, utarbei-
det myndighetene egne kon-
sesjonsbestemmelser og for-
skrifter som påla trålerne å 
levere fangstene til nærmere 
bestemte kommuner som der-

Et ressursran i langsom kino?

ved fikk en juridisk særrett til 
fellesskapets fiskekvoter. For-
målet var krystallklart: «å sik-
re anlegg som bearbeider fisk 
stabil råstofftilførsel fra tor-
sketrålflåten».

■■■ Denne særretten for nord-
norsk fiskeindustri ble opp-
løst av fiskeriminister Svein 
Ludvigsen da han uten forut-
gående stortingsbehandling, 
endret ordlyden i forskriften. 
Trålernes forpliktelse ble re-
dusert fra å levere fangstene 
fysisk til anleggene til kun å 
tilby fangstene til anlegg i be-
stemte kommuner, men med 
en rett til å selge fangstene til 
høystbydende om andre kjø-
pere la inn et høyere bud. De 
etterfølgende fiskeriminis-
trene har i hovedsak videre-
ført denne politikken. Helga 
Pedersen forsøkte å stramme 
inn regelverket om at anlegg 
som mottok leveringspliktig 
fisk også var forpliktet til fy-
sisk å bearbeide fisken. Dette 
ekskluderte dermed omset-
ning av den ferskeste delen av 
trålerfangsten som sortert og 
pakket fersk hel fisk som ofte 
gir de høyeste priser i marke-
dene og for øvrig er hovedpro-
duktet i laksenæringen. Hun 
fikk også inn en bestemmelse 
om at rederiene i samråd med 
mottaksanleggene måtte leg-
ge frem for godkjenning en 
årsplan for leveringspliktige 
leveranser. Denne bestem-

melsen har myndighetene 
reelt sett ikke har fulgt opp. 
Dette sammen med at reder-
ne har tjent mer penger på å 
fryse inn fangstene om bord 
for salg direkte inn i et in-
ternasjonalt råvaremarked 
utenom norsk fiskeforedlings-
industri, har resultert i at min-
dre enn 10% av de leverings-
pliktige trålerfangstene i dag 
landes i de kommunene kvo-
tene var øremerket.  Fiskein-
dustrien på sin side er derved 
blitt helt ensidig avhengig av 
ferske råstoffleveransene fra 
kystfiskeflåten. Verdiskapin-
gen av de fiskekvoter rederne 
får tildelt gratis av fellesskapet 
er dermed flyttet fra kystsam-
funnene i nord til trålerselska-
per med hovedsakelig eierne 
utenom Nord-Norge.

■■■ «Ekspertgruppen» aksep-
terer uten videre at praktise-
ringen av leveringsplikten og 
bearbeidingsplikten ikke fun-
gerer og foreslår at den avvi-
kles. Som motytelse forslås å 
trekke inn en liten andel av de 
leveringspliktige kvotene som 
også har såkalt aktivitetsplikt 
på bestemte fiskeindustrian-
legg eid av selskapet Havfisk 
ASA. Det er disse kvotene som 
foreslås solgt på auksjon til 
landindustrien hvor inntek-
tene går inn i et næringsfond 
for allmenne investeringer i 
kystområder med fiskeindus-
tri, mens de øvrige 90 prosent 

av de leveringspliktige tråler-
kvotene slippes fri for forplik-
telsene.

■■■ Det at de fire siste fiskerimi-
nistrene stilltiende har tillatt 
et ran av de leveringspliktige 
kvotene, kan ikke være noe 
argument for å avvikle ord-
ningen med leveringsplikt. 

■■■ Den nåværende praktise-
ringen av leveringspliktsyste-
met bør gjerne skrapes, men 
intensjonen med fordeling 
av fiskekvotene til de fiskeri-
avhengige kommunene bør 
bestå. Dette kan gjøres ved at 
trålernes kvoter som ikke lan-
des i tråd med formålet «å sik-
re anlegg som bearbeider fisk 
stabil råstofftilførsel», omfor-
deles til andre fartøyer som 
kan sikre dette. Nærings- og 
fiskeridepartementet har alle 
fullmakter til en slik omforde-
ling.  Problemet består i at det 
samme departementet stillti-
ende har tillatt bankene å ta 
pant i kvoterettighetene som 
i dag har en høyere verdi enn 
selve fartøyene. Ekspertgrup-
pens modell for omfordeling 
av kvoter kan være interes-
sant. Etablering av et Statsfisk 
som kan overta de pantsatte 
kvoterettighetene kan bli et 
nødvendig virkemiddel for å 
omfordele kvoter i tråd med 
kystfolkets interesser gjen-
nom utleie og auksjonering til 
andre fiskere og landbedrifter.
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