
Ap går imot endringer av pliktene 

Jonas Gahr Støre og Ingrid Heggø avviser på en pressekonferanse i Bodø i dag, Frp/H-regjeringens 
forslag til endringer i pliktsystemet for torsketrålerne. 

 
– Arbeiderpartiet tar skarpt avstand fra Frp/H-regjeringens forslag om å fjerne fisk og arbeidsplasser 
fra kysten av Nord-Norge. Vi vil satse på naturressursene, ikke avvikle, selge eller privatisere dem, 
sier partileder Jonas Gahr Støre i en pressemelding. 

Gir ikke opp 

De viser til at Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har lagt frem forslag om å avvikle pliktsystemet for 
torsketrålere. Systemet er ment å gi fiskeindustrien i Nordland, Troms og Finnmark jevn tilgang av 
råstoff og sikre helårige arbeidsplasser, men fungerer ikke optimalt. 

– Å gi det hele opp er feil svar. Frp og Høyre vil kutte linjen mellom hav og land. Resultatet blir at 
fisken fritt kan sendes ut av landet, og at arbeidsplasser forsvinner. Vi går motsatt vei. Denne fisken 
tilhører fellesskapet og skal være en bærebjelke for verdiskaping og framtid i berørte lokalsamfunn, 
sier Støre. 

Massive reaksjoner 

Ap-lederen viser til de massive reaksjonene mot forslaget fra nord, og sier at dette er nok et 
eksempel på at Frp/H-regjeringen ikke forstår Nord-Norge. 

Arbeiderpartiets mål er å få fisken som omfattes av pliktsystemet på land og inn til anleggene, slik at 
den bidrar til å skape aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Arbeiderpartiet ønsker utvikling, ikke 
avvikling. 

– Vi inviterer hvitfiskindustrien til samarbeid, og lover at om vi kommer til makten skal staten 
investere betydelig i utvikling og innovasjon for lønnsomhet i fiskeindustrien, sier Støre. 

Håper på støtte 

Ingrid Heggø, Aps fiskeripolitisk talsperson og saksordfører for pliktmeldingen i Stortinget, sier hun 
håper å få resten av opposisjonen med på å stanse forslaget fra Sandberg. 

 – Fremskrittspartiet og Høyre er i ferd med å begå en urett. Mange arbeidsplasser kommer til å 
forsvinne fra hjørnesteinsbedrifter som følge av dette forslaget, sier Heggø. 

 Støre og Heggø lanserte i Bodø fem stolper i Arbeiderpartiets alternativ, en offensiv plan for aktivitet 
og utvikling i hele hvitfisknæringen: 

Arbeiderpartiet sier de vil: 

 Gi industrien adgang til å eie trålere også i fremtiden mot at industrien og trålerne forplikter 
seg til å skape virksomhet på land basert på kvotene som følger med. 

 Modernisere og justere pliktsystemet til dagens og morgendagens behov for å sikre jevn 
tilgang av egnet råstoff til industrien, med vekt på perioden mai til desember, og med 
mulighet for industrien til å påvirke fangstmønstret. 



 Styrke tilbudsplikten slik at den fungerer etter hensikten, og opprettholde aktivitetsplikten i 
Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.  

 Gjøre bearbeidingsplikten mer fleksibel og ubyråkratisk, blant annet ved å utvide 
avregningsperioden og forenkle definisjonen av bearbeiding. Bearbeiding blir stadig mer 
spesialisert. Derfor vil vi åpne for økt fleksibilitet mellom anlegg. 

 Frata trålere som ikke oppfyller pliktene sine kvoter, og tildele kvotene til fartøy som vil inngå 
forpliktende avtaler med tilgodesette kystsamfunn. 

 Utvikle en industristrategi for lønnsomhet i norsk hvitfisknæring. Ifølge blant andre NNN og 
Sjømat Norge skaper videreforedling av norsk fisk 20.000 jobber i EU-området. Det illustrer 
potensialet. Strategien for hvitfisknæringen skal inneholde et ambisiøst løft for forskning, 
utvikling og innovasjon. Målet er å gjøre det lønnsomt for industrien å bearbeide hvitfisk 
langs kysten av Norge, og dermed mindre attraktivt å sende fisken ut av landet for 
videreforedling. Et annet mål skal være at 100 prosent av råstoffet i hvitfiskindustrien skal 
kunne utnyttes lønnsomt, inklusiv restråstoff som avskjær, hode og innvoller.  

 


