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1.  Innledning 
Etter forslag fra regjeringen har Stortinget nettopp vedtatt forslag til Strukturtiltak i 
kystfiskeflåten. Samtidig har Fiskeridepartementet sendt ut forslag til retningslinjer 
for hvordan leveringsforpliktelsene til trålerne skal håndteres. Hver for seg og samlet 
gir disse tiltakene viktige premisser for hvordan og i hvilken grad fiskeripolitikken 
kan fungere distriktspolitisk, her i betydningen bidra til sysselsetting og bosetting i 
marginale kyststrøk. I sum innebærer disse tiltakene at det norske fordelingssystemet 
beveger seg nok et skritt i retning av individuelt omsettelige kvoter (IOK)1, slik vi 
kjenner det fra en rekke andre fiskeriland. 

I det følgende skal jeg kort skissere hvilke problemstillinger som reiser seg 
med bruk av omsettelige kvoter mer generelt, både i kystflåten og i havfiskeflåten. 
Her vil fokus bli på spørsmålet om ressursavgift. Deretter vil jeg kort vurdere mulige 
fiskeripolitiske og distriktspolitiske effekter av det nye regimet, før fokus settes på 
alternativene. Så følger en egen seksjon om leveringsforpliktelsene for trålerne, før 
notatet avrundes med et avsnitt om de distriktspolitiske utfordringer i forhold til 
fiskeripolitikken. 

Utgangspunktet er at strukturtiltakene nå er vedtatt (med knappest mulig 
margin) etter en lang debatt i fiskerinæringa (men en heller kort og amputert debatt i 
Stortinget). Utfordringen for fiskerinæringa, spesielt i mer marginale kyststrøk, blir nå 
hvordan en kan posisjonere seg slik at tiltakene ikke raserer fiskerimiljøer og 
lokalsamfunn. Det samme gjelder i prinsippet for trålernes leveringsplikt, hvor 
forslaget nå er ute til høring. Her er alternative løsninger mulig i prinsippet, men det 
er grunn til å tro at det fortsatt er flertall i Stortinget for regjeringens forslag.2 

Selv om debatten i fiskerikretser har vært fylt av ”katastrofeprognoser”, er det 
grunn til å understreke at nedbyggingen av flåteleddet har foregått over mange år. 
Hovedforklaringen har gjerne vært at hvert fartøy over tid blir mer fangsteffektiv enn 
de tidligere, grunnet tekniske forbedringer. Med en gitt totalkvote (TAC) gir det rom 
for færre fartøy og færre fiskere. Dette er uten tvil en god beskrivelse av prosessen i 
havfiskeflåten, men det må legges til at staten på vegne av fellesskapet her bidro med 
store midler til selve restruktureringsprosessen. I kystflåten er situasjonen noe mer 
sammensatt, ettersom det i stor grad er politiske vedtak (og ikke bare markedsmessige 
signaler) som har bidratt til dagens flåte. At det er overkapasitet er hevet over tvil, 
men teknisk overkapasitet er ikke så interessant når utøverne har en drift som ikke 
nødvendigvis legger opp til maksimering av utbytte. Videre er det kapitalinnsatsen på 
sjøen som er avgjørende, ikke antall båter per se. Når store deler av den større 
kystflåten nå er i en krisesituasjon, har det bl.a. sammenheng med at det er bygget 
flere store og dyre kystfiskefartøy (delvis på offentlig oppfordring) som ikke lar seg 
forrente) med nåværende kvoter og priser. Men selv om antall fiskefartøy og antall 
fiskere har gått nedover en 30 års periode som følge av teknisk effektivisering og 
markedsmessige forhold (fallende realpriser) er det likevel fiskerimyndighetene som i 
stor grad bestemmer farta i denne prosessen. Prosessen er mao delvis styrbar. 

                                                           
1 I faglitteraturen omtales systemet som ”Individual Transferable Quotas (ITQs). 
2 Det forutsettes at ordningene iverksettes fra 2004 og at de evalueres etter tre år mhp virkninger. 
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Det gjelder i enda større grad hvordan totalkvotene fordeles på ulike 
flåtegrupper. Offisielt heter det stadig at kystflåten skal være bærebjelken i norsk 
fiskerinæring. Utviklingen de siste 20 år går i motsatt retning, dvs med stadig større 
andel for havfiskeflåten. Per i dag er fordelingen av totalkvoter for alle viktige 
fiskeslag gitt gjennom langsiktige fordelingsnøkler utarbeidet og vedtatt av Norges 
Fiskarlag. Dette er fordelingsvedtak myndighetene så langt har sluttet seg til, helt ned 
i detalj. Det gir begrenset spillerom for eventuelle omfordelinger, også der det måtte 
være ønskelig av distriktspolitiske årsaker.   
 
2.  Omsettelige kvoter? 
Formelt sett har vi aldri hatt individuelt omsettelige kvoter (IOK eller ITQs) i Norge. 
Ifølge loven er konsesjoner i havfiskeflåten og deltakerrettigheter i kystfiskeflåten 
uomsettelige. Rettigheter tildeles eier (reder eller selskap) og ved salg av fartøy vil 
Fiskeridepartementet på fritt grunnlag kunne vurdere hvem som skal få adgang i neste 
omgang. (Det stilles da som oftest krav om at eier skal stå på Blad B i Fiskarmann-
tallet og at fartøyet som hovedregel skal beholdes innen samme fylke eller region som 
tidligere). 
 I praksis er systemet noe annerledes. Så snart adgangen til fisket ble begrenset, 
fikk selve deltakeradgangen en verdi. Dette skjedde allerede i 1973 i havfiskeflåten da 
det ble innført en konsesjonsordning for ringnot, reketrål og seisnurping med fartøy 
større enn 90 fot. Fra før av hadde vi allerede innført sterke begrensninger på adgang 
til å fiske med trål. I første omgang ble konsesjonsordningene innført for å begrense 
ytterligere tilvekst i et fiske som allerede var sterkt preget av overkapasitet, mens det 
f. eks. i rekefisket var hensikten å bruke konsesjonsvirkemidlet som et styringsverktøy 
i en næring under oppbygging (ut fra distriktspolitiske hensyn). I alle tilfelle var 
verdien av deltakeradgangen relativt beskjeden de første årene etter stengning, 
ettersom overkapasiteten i forhold til ressursgrunnlaget var betydelig, især i ringnot. 
Men ettersom fisket bedret seg og fartøyene fikk tildelt individuelle kvoter, 
hovedsakelig etter lengde (dvs etter investering), økte verdien av deltakerrettighetene. 
Da så staten gikk inn med omfattende kondemneringsordninger i ringnotnæringa og 
seinere i torsketrål, slik at antall fartøy ble dramatisk redusert, økte verdien av 
deltakeradgangen for de gjenværende. I praksis ble det derfor utviklet et marked for 
rettigheter, men i følge med fartøy. Fortsatt skulle departementet godkjenne enhver 
transaksjon, men i praksis ble det gjerne den private avtalen som ble sanksjonert. Der 
fylkesgrenser kunne begrense markedet på ”urimelig måte”, ble det ofte gjort unntak 
eller det skjedde fiktive flyttinger, slik at fartøyet kunne selges i en region hvor 
etterspørselen var større og prisen bedre.  

Et resultat av denne utviklingen var følgelig at hele ringnotnæringa i løpet av 
25 år ble kraftig restrukturert med omfattende geografisk konsentrasjon som resultat. 
På rederiplan er det imidlertid fortsatt stor spredning ettersom ingen rederi har vært 
tillatt å disponere mer enn en viss prosentandel av totalkvoten. Kort oppsummert: 
Konsesjoner som var gitt gratis av staten i 1973 hadde i løpet av en periode på nesten 
30 år kommet opp i betydelige verdier (ca 100 mill kr for en stor ringnotkonsesjon 
mens en tilsvarende torsketrålerkonsesjon omsettes for 40-50 mill kr). Det innebar at 
ved salg var det kun eier(e) som fikk del i konsesjonsgevinsten, ikke mannskap som 
hadde bidratt til verdiskapingen og ikke lokalsamfunn eller region som var avhengig 
av retten til å fiske som grunnlag for foredling og bosetting. Dette var et system som 
på tross av årevise debatter ble akseptert både i Norges Fiskarlag, i Stortinget og av 
fiskerimyndighetene. Når eventuelle misforhold ble påtalt, kunne 
Fiskeridepartementet vise til at rettighetene ikke var til salgs rent formelt og til at 



 3

departementet hadde sterke styringsinstrumenter, ved at kjøper av fiskefartøy måtte 
være aktiv fisker og bo i samme fylke/region. 
 Så lenge systemet med begrenset omsettelige rettigheter ble holdt innen 
havfiskeflåten hersket det en form for stilltiende aksept. Med torskekrisa i 1989 ble 
imidlertid spørsmålet om lukking og begrenset adgang satt på dagsorden også i 
kystflåten. Utfallet ble som kjent et system med to grupper: Gruppe I med 
deltakeradgang og tilnærmet garanterte fartøykvoter (ca 3500 fartøy i 
utgangspunktet), og en Gruppe II, bestående av ca 5000 båter som fikk en begrenset 
grupppekvote og ble henvist til et ”olympisk fiske” basert på magre maksimalkvoter. 
Opprinnelig var hensikten at adgangsreguleringene skulle oppheves så snart 
resurssituasjonen hadde normalisert seg, men allerede i 1995 hadde Norges Fiskarlag 
skiftet posisjon og ønsket å gjøre systemet permanent. En ikke urimelig tolkning er at 
for fiskerne innen Gruppe I var fordelene ved redusert kappfiske åpenbare. Dessuten 
hadde de for lengst oppdaget at selve deltakeradgangen hadde verdi. For selv om 
adgangen ikke ble gitt for mer enn ett år av gangen, skjedde det en rivende omsetning 
av fartøy med rettigheter. Fiskeripressa var på hele 1990-tallet full av annonser som 
averterte fartøy med og uten rettigheter i de respektive fylker. Allerede i 1997 var det 
således ca 50% av rettighetene i Gruppe I som hadde skiftet eier, dvs ny eier hadde 
betalt betydelige beløp for den eksklusive adgangen til å fiske innen Gruppe I. Per år 
2002 har andelen økt til ca 80%. Som en kunne forvente, steg verdien av 
deltakeradgangen med utsikten til bedre totalkvoter og bedre priser. Igjen var 
omsetningen begrenset av fylkesmarkeder og av at Fiskeridepartementet skulle 
godkjenne alle transaksjoner, selv om fiktive flyttinger hele tiden har utgjort et 
smutthull. 
 Med Fiskeridepartementets forslag til spesielle kvoteordninger legges det til 
rette for ytterligere liberalisering av omsetteligheten. Forslaget, som nå er vedtatt, 
inneholder tre elementer: en strukturordning hvor det innføres en enhetskvoteordning 
i fartøygruppa 15 –28 meter. Her vil fartøyeiere få anledning til å kjøpe rettigheter fra 
eiere som vil ut av næringa. Ett fartøy kan maksimalt inneha tre rettigheter. For de 
grupperinger som ikke får anledning til å bruke enhetskvoteordningen (under 15 
meter) vil det bli opprettet et strukturfond som vil kunne kjøpe ut overkapasitet. 
Fondet skal i utgangspunktet finansieres ved en avgift lagt på all fangst, og det 
forventes at staten bidrar med halvparten av beløpet. Selv om det legges sterke 
begrensninger på omsetteligheten (innen fylkesgrenser, innen fire størrelsesgrupper 
og ikke mer enn tredobling av opprinnelig kvote) er det liten tvil om at det åpnes for 
en større grad av omsettelighet hvis regjeringens forslag gjennomføres som skissert. 
Tilsvarende gjelder for driftsordningen, hvor det foreslås at fartøyeiere skal få 
anledning til ”å utveksle”, dvs bytte eller kjøpe/selge kvoter i inntil tre av fem år. 
Igjen er det lagt betydelig begrensninger på ”byttet” i form av geografiske og 
størrelsesmessige avgrensninger på markedet, men i realiteten åpnes det nå for 
”leasing” av kvoter. Målsettingen er at dette vil bidra til en effektivisering av 
kystflåten og gjøre selve strukturtilpasningen mer avhengig av aktørene selv enn ved å 
bruke tradisjonelle virkemidler som kondemnering og salgsstøtte via staten. Foreløpig 
er denne driftsordningen foreslått iverksatt bare i Finnmark som en prøveordning, 
mens Stortinget nylig har åpnet for at også andre områder kan nyte godt av 
prøveordningen. Her skal vi ikke drøfte effektene av de foreslåtte tiltak, ut over å peke 
på at spørsmålet om fordeling av grunnrenten i fiskeriene nå vil komme enda mer i 
fokus. Jentoft (1987) gir følgende anvendelige definisjon av begrepet ”grunnrente”: 
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” Naturens overflod kunne ved riktig utnytting gi et overskudd utover 
”normal” honorering av innsatsfaktorene, dvs. en avlønning av arbeid og 
kapital svarende til det en kunne oppnå i alternativ virksomhet. Det er denne 
”ekstra” profitten som blir kalt grunnrente . Samfunnsøkonomisk vil det være 
fornuftig å sikre størst mulig grunnrente. For den enkelte fisker vil det være 
lønnsomt å øke innsatsen til det nivå der han akkurat dekker sine kostnader og 
i tillegg får godtgjort sin arbeidsinnsats svarende til det han kunne oppnå ved å 
plassere sine penger og arbeidskraft i annen virksomhet. Markedstilpasningen 
vil derfor finne sted i det punkt hvor alle deltagerne akkurat oppnår 
normalprofitt. Men da gir fisket heller ingen grunnrente.” 

 
Per 1989 ble den mulige grunnrenten i norske fiskerier kalkulert til om lag 2 
milliarder kr (jf. Fiskeridepartementet 1989). I seinere tid (2002) er anslaget justert 
opp til 4-5 milliarder kr, vel og merke med en helt annen flåtestruktur enn dagens. 
Stortinget har tidligere gitt sin tilslutning til at grunnrenten ”forbrukes” via 
overkapasitet, dvs til å holde en større flåte og flere fiskere sysselsatt enn det som 
ville generert en maksimal grunnrente. Populært sagt kan vi si at en del av 
grunnrenten konsumeres i og av fiskerisamfunnene. Nåværende regjering har varslet 
at spørsmålet om en eventuell inndragning av grunnrenten skal utredes, mao et 
standpunkt som ble hevdet av Strukturutvalget allerede i 1989. 
 
 
3.  Hva skjer i andre fiskerinasjoner? 
New Zealand 
Referansepunktet for mye av den norske debatten om omsettelige kvoter har gjerne 
vært systemene på New Zealand og Island. På New Zealand ble det innført fullt ut 
omsettelige kvoter i 1986 etter en prøveperiode i havfiskeflåten fra 1982. I dag 
omfatter systemet 42 arter, dvs mer enn 90% av de kommersielt interessante artene er 
med i systemet og stadig flere arter blir nå innrullert. Kvotesystemet ble innført etter 
en dramatisk krise i kystfiskeriene og har siden 1986 vært gjenstand for stadige 
revisjoner, seineste i 2001 da systemet ble gjort mer oversiktlig med et skille mellom 
selve fangstrettigheten (som en prosentandel av TAC) og den årlige kvoteandelen 
(ACE) som kan leies og kjøpes uavhengig av selve eierskapet til kvoterettigheten. 
Dette ble gjort ettersom omsetteligheten av kvoter har vært svært begrenset, mens 
leasing av kvoter på kortere og lengre sikt en mye mer alminnelig omsetningsform. 
New Zealand har liberale krav mht kvotekonsentrasjon og tillater at ett selskap eier 
opp til 20% av totalkvoten for en art innen ett kvoteområde og inntil 35% for enkelte 
offshore arter. Selskapskonsentrasjonen er sterk og de tre største selskapene eier per 
2001 ca 70 % av totalkvotene. Dette er imidlertid en situasjon som har vært nesten 
stabil siden starten av systemet (QMS) i 1986. Fortsatt er det ca 1700 kvoteeiere totalt 
i de new zealandske fiskerier.  

Både med hensyn på biologisk bærekraftighet og økonomiske resultater må 
new zealandske fiskerier karakteriseres som rimelig vellykkede, selv om 
datagrunnlaget på flere områder er tynt. Distrikts- og regionalpolitiske hensyn spiller 
en helt underordnet rolle i fiskeripolitikken så vel som i annen politikk. Fordelingen 
av rettigheter er ikke gjenstand for stor politisk uenighet, med unntak av maoriene, 
som etter omfattende rettssaker og politiske kompromiss nå kontrollerer ca 1/3 av alle 
kommersielle kvoter (de utgjør ca 15% av befolkningen). Et viktig element i New 
Zealands kvoteomsetning er at bare selskap med 75% new zealandsk eierskap kan eie 
kvoter. Videre er det grunn til å merke seg at kommersielle fiskere betaler ca 60% av 
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de totale utgiftene forbundet med fiskeriforvaltningen (”cost recovery”). Resten 
betales av staten ut fra et resonnement om at staten forvalter fellesinteresser forbundet 
med fritidsfiske, tradisjonelle maorifiskerier og naturverninteresser. Avgiften er 
utregnet på basis av kvoteverdi slik den vurderes ut fra gjennomsnittlige 
landingspriser. Opprinnelig hadde New Zealand et system basert på ressursavgift 
(1986-94), men dette ble så forlatt til fordel for brukerbetaling. 
 
 
Island 
Island hadde i en periode basert sin forvaltning på innsatskvoter (1977-83). Deretter 
ble individuelt omsettelige kvoter introdusert fra 1983-84, først i de pelagiske 
fiskerier og deretter i torskefiskeriene. Så fulgte en periode med to alternative system 
(1985-90), dvs ITQs eller innsatskvoter. Dette fungerte dårlig og fra 1990 ble ITQs 
innført for alle fartøy unntatt småbåtflåten under 6 BRT. Seinere er deler av denne 
flåten også inkorporert i ITQ-systemet. Vurdert ut fra kvoteverdiene har Islands 
system vært en (økonomisk ) suksess. Ser en derimot på kostnadssiden er bildet 
vesentlig mer nyansert, spesielt når en tar hensyn til de store regionale forskyvninger 
som har skjedd etter at kvotehandelsbegrensningene ble opphevet midt på 1990-tallet. 
Et særegent problem på Island har vært tilbakekomsten av et ”leilendingesystem”, dvs 
kvoteløse fiskere som må leie kvoter fra de større selskapene mot leveringsplikt. 
Hovedproblemet på Island har likevel vært en kontinuerlig offentlig strid om 
legitimiteten til det nye systemet. Ettersom rederne fikk kvotene gratis og til dags dato 
ikke har betalt noen form for ressursavgift, har store deler av befolkningen følt at de 
som eiere (noe som er nedfelt i Grunnloven) har fått lite igjen, samtidig som 
kostnadene i form av nedlegging og fraflytting har vært betydelige. Dette er også 
bakgrunnen for at Island nylig (november 2002) har innført et system med 
ressursavgifter som skal begynne å gjelde fra 2004. 
 
Canada og USA 
Canada er, etter torskekrisa på begynnelsen av 1990-tallet, ikke nødvendigvis et land 
som Norge bør kopiere. Likevel har det i etterkant av torskekrisa skjedd omfattende 
reformer som også kan gi ideer om hva som er mulig i en norsk sammenheng. Canada 
innførte tidlig omsettelige kvoter (ITQs) i havfiskeflåten over 20 meter 
(selskapskvoter i trålfisket etter torsk). Seinere ble omsettelige kvoter innført også i 
den mellomstore flåten mens småbåtflåten (på østkysten) forvaltes under et regime 
basert på regionale forvaltningsråd. Disse bestemmer både fordeling på flåtegrupper 
og mer tekniske reguleringer. Det innebærer at rettigheter her er overført til kollektive 
enheter, selv om det i det øvrige fisket er dominert av individuelle rettigheter. 
 Også i USA har det lenge vært eksperimentert med ITQs i enkelte utvalgte 
fiskerier. Deretter ble videre innføring stanset av et moratorium, hvor eksisterende 
ordninger skulle evalueres grundig. Denne rapporten foreligger nå og anbefalingen er 
at en bør gå videre med ITQ-baserte fiskerier. 
 
Namibia og Sør-Afrika 
I Namibia ble det i 1994 innført en ny fiskeripolitikk, hvor norsk bistand både med 
hensyn på lovgivning og praktisk iverksetting har spilt en sentral rolle. Her er det lagt 
opp til selskapskvoter som er delvis omsettelige, dvs etter godkjenning fra 
fiskerimyndighetene. Det betales en årlig ressursavgift som differensieres etter 
selskapstype (namibisk selskap, ”joint venture”, utenlandsk selskap) og 
produksjonsform (ombordproduksjon vs ilandproduksjon). Avgiften er for tida stor 
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nok til å dekke alle statens utgifter i forbindelse med den løpende fiskeriforvaltning. 
Kvotene deles ut på 4, 7 og 10 års sikt, med rimelig automatisk fornyelse hvis 
selskapene har oppfylt sine forpliktelser. Hvis ikke, inndras kvotene og tildeles nye 
søkere. Fiskeressursene er definert som nasjonal eiendom. Ressursavgiften er definert 
som en betaling for et eksklusivt privilegium, dvs. retten til å fiske en nærmere 
definert kvote. 
 Et tilsvarende system er nå gjennomført i Sør-Afrika, også her med betydelig 
norsk bistand. Etter innføring av ny fiskerilov i 1998, tildeles nå kvoter for en 4-
årsperiode etter opprinnelig å ha vært tildelt på ettårsbasis. Deretter er det meningen å 
utdele kvoter på mer langsiktig basis, dvs 10 år. Kvotene er delvis omsettelige, dvs 
permanent overdragelse må godkjennes av fiskerimyndighetene. Kvotene tildeles dels 
etter historisk fiske og produksjon (etablerte eiere) og dels etter verifiserte planer om 
ny produksjon (nye eiere). Ved leieperiodens utløp evalueres alle produsenter/rederier 
og rene kvotespekulanter ekskluderes til fordel for nye søkere. Det er i prinsippet lagt 
opp til en ressursavgift som nå skal opptrappes kraftig i årene som kommer. 
Ressursavgiften går inn på et eget fond som så kan brukes til administrasjon, 
forskning og kontroll.  
 
Hensikten med denne korte visitten til andre lands fiskerinæringer er bare å vise at 
trenden mot sterkere rettighetsbaserte fiskerier er en internasjonal trend og ikke noe 
særegent for Norge. Dertil er det viktig å merke seg at IOK-løsninger ikke er noen 
vidundermedisin i forhold til de alvorlige problemene mange fiskeriland sliter med. 
IOK-løsninger har også ”bivirkninger”, som i noen tilfelle kan være svært alvorlige. 
Videre er det grunn til å understreke at den norske varianten av omsettelighet 
foreløpig er begrenset i forhold til systemene på Island og i New Zealand. Endelig er 
det grunn til å merke seg at de fleste land som faktisk har innført IOK-baserte 
løsninger også har introdusert en form for ressursavgift, enten som betaling for 
administrasjonen av fiskeriene eller som en kompensasjon til ”eieren”, dvs det 
nasjonale fellesskap. 
 
 
4. Behov for avklaring av sentrale spørsmål 
Når nå Stortinget har vedtatt Strukturtiltak for kystfiskeflåten er det fortsatt noen 
sentrale spørsmål som krever en form for avklaring. Det første gjelder spørsmålet om 
en ressursavgift, dvs en årlig avgift som hver rettighetshaver betaler til fellesskapet 
som formelt står som eier av ressursen. Dette behandles mer i detalj nedenfor (se 
seksjon 5).  
 Det neste gjelder hvem som skal ha anledning til å eie fiskefartøy med 
tilhørende rettigheter i norsk fiskerinæring. Til nå har det vært etablert en tradisjon, 
som også er fulgt opp lovmessig, for at bare aktive eiere skal kunne eie fiskefartøy, en 
rett som ble institusjonalisert allerede på 1940-tallet. Gjennom skiftende lovgiving har 
så denne bestemmelsen overlevet til i dag, men med et betydelig unntak for 
trålerflåten. Denne var i stor grad eid av filetindustrien, dvs det ble gjort unntak når 
”særlige samfunnsmessige interesser” tilsa det. Nå har ordningen nettopp vært vurdert 
igjennom en omfattende utredning fra eierskapsutvalget (NOU 2002: 13). Dette har 
stort sett endt opp med å anbefale samme politikk som har vært ført de siste årene. 
Likevel skal det bemerkes at her så vel som i spørsmålet om omsettelige kvoter er det 
to versjoner; den offisielle og den reelle. Det innebærer at via ulike avtaler, åpne og 
skjulte, er det fullt mulig for interesser utenfor næringa å kontrollere fiskefartøyer. I 
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seinere tid er det særlig banker som har tatt over som de facto eiere, selv om aktive 
fiskere fortsatt står som formelle eiere.  

Hvis det åpnes for en omfattende frivillig strukturering vil dette kunne ha 
betydelige følger for fiskerimiljøet på et sted, ikke minst for foredlingsindustrien som 
kan være bygget opp omkring lokale leveranser. Hvis f. eks 3-5 fartøyeiere på Røst 
ønsker å selge, vil det være en fattig trøst for den lokale foredlingsindustrien at 
fartøyene blir i Nordland, f. eks i Lurøy. Spørsmålet er da om ikke kommunen eller 
kommunale interesser bør få anledning til å gå inn som kjøpere, enten midlertidig 
eller på permanent basis. En slik utvikling er allerede i gang, (jfr oppslag i 
Fiskeribladet 3. desember 2002), hvor fiskere og fiskekjøpere i Vikna-området har tatt 
initiativet til å få etablert et investeringsselskap som vil ha som formål å eie og drive 
fiskefartøyer med sikte på å demme opp for kvoteflukten fra distriktet. Tilsvarende 
initiativ er på trappene flere steder langs kysten, bl.a. i Herøy hvor kommunen i 
kompaniskap med ulike næringsaktører etablerer et fiskeriselskap. Parallellen til 
tidligere tiders trålselskaper er slående, ettersom begrunnelsen også den gang gjaldt å 
skaffe ulike lokalsamfunn og bedrifter rimelig stabil tilgang på råstoff. 

Uansett posisjonering, hvis store deler av fellesskapet skal ekskluderes fra 
tilgangen til verdifulle rettigheter, vil det snart bli stilt spørsmål om hvorfor de samme 
interesser skal ha en eksklusiv adgang til å eie fiskefartøy. I den sammenheng er det 
grunn til å minne om at loven i sin tid ble vedtatt og seinere fornyet nettopp ut fra en 
forestilling om at fiskere var truet av utenforstående kapitalinteresser og det gjaldt å 
verne en desentralisert struktur ved å gi fiskerne enerett. Nå er det i stor grad fiskerne 
selv, dvs. de med rettigheter, som ”truer” strukturen, samtidig som de 
distriktspolitiske føringer blir stadig mindre. Spørsmålet er da om fiskerne som 
rettighetseiere fortjener det samme rettsvern, eller om det kan argumenteres for at 
hensynet til andre samfunnsinteresser (bosetting og  sysselsetting) bør prioriteres. 
 Det neste spørsmålet gjelder mannskapets rettigheter innen en ny struktur, 
hvor mannskapet de facto er med på å finansiere innkjøpet av rettigheter og kvoter 
men ikke har noen økonomiske rettigheter den dagen fartøyet blir solgt. Etter siste 
voldgiftsdom er medlemmer organisert via Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag 
pålagt å betale en vesentlig del av innkjøp av rettigheter/kvoter. (Dette i motsetning til 
medlemmer organisert i Sjømannsforbundet). Argumentet fra Båteierseksjonen er 
naturlig nok at flere kvoterettigheter gir mannskapet større inntekt, andre forhold like. 
Det er utvilsomt riktig, men det gjelder også andre investeringer om bord, hvor 
ansvaret og kostnaden ligger på reder alene. Det er også grunn til å minne om at 
beslutningen om å kjøpe flere rettigheter ligger hos reder alene. En mulig strategi vil 
derfor være at mannskapet krever sin andel når fartøy med rettigheter på et seinere 
tidspunkt blir solgt. Riktignok vil det i mange tilfelle være vanskelig å anslå verdien 
av en rettighet, men selve innbetalingen fra mannskapet er registrert ved de enkelte 
lottoppgjør. Verdianslaget er imidlertid ikke mer komplisert enn at det daglig 
omsettes rettigheter (dvs fartøy med rettigheter). Ved en iverksetting av en 
strukturordning som foreslått vil det også til enhver tid danne seg et prisnivå for 
rettigheter og kvoter, som kan legges til grunn ved et eventuelt salg. Alternativet kan 
være å si at dette blir for komplisert, men da er det heller ikke mening i at mannskapet 
skal bidra til kjøp av rettigheter og kvoter. Poenget her at hvis spørsmålet ikke 
avklares vil det bidra til en permanent uro om strukturordningen. 
 Det tredje spørsmålet gjelder samiske fiskerettigheter, som overhodet ikke er 
berørt i det forslaget Stortinget nettopp har behandlet. Som det vil ha framgått av 
debatten om land og vann i Finnmark, er det sterke motsetninger forbundet med 
forvaltningen av samiske rettigheter. På den annen side er det like uomtvistelig at 
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Norge har bundet seg sterkt opp til internasjonale traktater når det gjelder å bevare det 
materielle grunnlaget for den samiske kultur. Dette materielle grunnlaget omfatter 
også kystfiske. Til nå har samiske interesser bare vært tilgodesett med en mindre 
konsesjon i regelverket for de såkalte Gruppe II fartøyer i torskefisket, hvor fiskere i 
Finnmark og Nord-Troms kommunene har vært behandlet noe bedre enn de øvrige. 
(De har hatt anledning til å fortsette fisket innen sine maksimalkvoter selv etter at 
totalkvoten for gruppa er oppfisket. Med gitte samlekvoter også for Gruppe II er 
denne fordelen i praksis borte). Det er her grunn til å minne om at da New Zealand 
privatiserte de viktigste fiskeressursene i 1986, ga det grunnlag for omfattende 
rettssaker fra maorienes side, saker som til slutt ble løst via et omfattende politisk 
kompromiss hvor maoriene ble tilkjent 10% av alle eksisterende kvoterettigheter, 
20% av nye arter i kvotesystemet og en omfattende pengeerstatning. Selv om 
forholdene i Norge er vesentlig forskjellig fra New Zealand, er det likevel grunn til å 
regne med at norske fiskerimyndigheter også må forholde seg til kravet om eventuelle 
samiske fiskerettigheter i kystsonen. Det er her grunn til å merke seg at de foreløpige 
krav som har vært reist fra samisk side har gått ut på en fiskeripolitikk for samiske 
områder, ikke en politikk basert på særbehandling etter etnisk tilhørighet. Endelig er 
det grunn til å minne om at slike krav trolig vil stå vesentlig sterkere hvis Norge en 
gang i framtida skulle tilslutte seg EU. 
 Kort sagt, selv om strukturtiltak for kystflåten tar sikte på å løse de akutte 
lønnsomhetsproblemer i flåteleddet (og skape ”fred” i forhold til havfiskeflåten), er 
det flere spørsmål som må avklares, hvis ordningen skal få den nødvendige 
legitimitet.   
 
 
5.  Ressursavgift eller ”cost recovery”? 
Hvorfor skulle norske fiskere ha behov for å betale en egen ressursavgift? Det første 
motargumentet vil selvsagt være at norske fiskere allerede betaler flere forskjellige 
slags avgifter og at en ny ressursavgift bare vil forverre situasjonen i en næring hvor 
det er full internasjonal konkurranse. Likevel er spørsmålet verd å overveie. Hvis en 
aksepterer at norske fiskeressurser er nasjonal eiendom, er det ikke urimelig at 
”eierne”, dvs befolkningen som helhet får noe igjen dersom bare et fåtall 
fiskere/redere får eksklusiv adgang til å benytte disse ressursene. Da spørsmålet var 
oppe til politisk behandling siste gang, i forbindelse med behandlingen av 
Stortingsmelding 51 (1997-98) (Perspektivmeldingen), ble det hevdet at ressursrenten 
ble brukt til å opprettholde kapasitet langs kysten, dvs til å opprettholde flåte, antall 
fiskere og en foredlingsindustri som kunne operere med større kapasitet takket være at 
hele grunnrenten ble konsumert her. Dermed var det ingen grunnrente å beskatte og 
følgelig ikke noe behov for en egen ressursavgift. Dette er åpenbart en korrekt 
beskrivelse av kystfisket fram til 1990, men etter den tid halter beskrivelsen 
betraktelig. Så lenge ”kystallmenningen” var åpen for enhver som ønsket å etablere 
seg som fisker med egen båt, var det ingen eksklusiv adgang og følgelig ingen 
merverdi å beskatte. (Det motsatte var tilfellet i havfiskeflåten hvor adgangen hadde 
vært eksklusiv i 17 år og hvor det tidvis var store gevinster som kunne skattlegges). 
Ettersom stadig flere av rettighetene er privatisert og antallet deltakere innen det 
privilegerte lauget er betraktelig redusert, vil spørsmålet om avgift eller kompensasjon 
bli reist med stadig større styrke. Dette har fulgt innføringen av kvotesystemet på New 
Zealand, hvor kvoteavgift ble innført fra første dag, og det har fortsatt å plage 
gjennomføringen av det islandske systemet fram til i dag, ettersom rederne hittil har 
fått kvotene til fri avbenyttelse uten å betale noe til gjengjeld. Det er derfor verd å 
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merke seg at Island nå har innført et system med ressursavgift som tar til å gjelde fra 
1. september 2004. Det åpner med en avgift på 6% av førstehåndsverdien og skal øke 
til 9,5% i løpet av 5 år. Tilsvarende systemer er innført i Namibia, Sør-Afrika, USA, 
Canada og Australia.  Den politiske logikken er stadig den samme: Ved at 
rettighetene ble gitt gratis ved initialfordelingen (da systemet startet), er det rimelig at 
aktørene betaler en avgift til samfunnet som eier. Dette er til syvende og sist et 
spørsmål om legitimitet, dvs om å oppnå aksept av fordelingssystemet.  
 Om en mener at fiskeressursene er kystsamfunnenes eie, blir spørsmålet noe 
mer komplisert, men fortsatt vil spørsmålet om kompensasjon dukke opp ettersom det 
bare er en brøkdel av innbyggerne i dagens kystsamfunn som er kvoteeiere.  
 Det er likevel et vesentlig spørsmål som gjenstår, nemlig om avgiften betales 
som et bidrag til fiskeriadministrasjonen, som på New Zealand og i Australia, eller 
som et bidrag til staten, som kompensasjon for den eksklusive bruken av felles 
ressurser. I flere debatter blandes disse prinsippene om hverandre og hos noen sees de 
som noenlunde likeverdige alternativer. Det er trolig ikke tilfellet, selv om det for 
eksempel på New Zealand har vært en bevegelse fra en type (ressursavgift 1986-94) 
til ”cost recovery” (1994 -). Hvis en går for et system med brukerbetaling (”cost 
recovery”), vil argumentasjonen være at den viktigste grunnen til at vi har 
fiskeriforvaltning, fiskeri- forskning og fiskerikontroll er hensynet til de kommersielle 
fiskeriene. Hvis det bare er et fåtall som nyter godt av disse fiskeriene og verdiene 
som skapes her, er det bare rett og rimelig at de samme aktørene betaler utgiftene. 
Dagens system er i så måte en privatisering av inntekter og en sosialisering av 
utgifter. Dette forutsetter imidlertid at andre næringsaktører behandles på noenlunde 
samme vis, dvs de må selv betale administrasjonsutgifter. ”Cost recovery” utgjør 
imidlertid ikke en direkte betaling til eierne, dvs en kompensasjon for bruk slik som f. 
eks i Namibia, hvor systemet markedsføres som en betaling til fellesskapet. At 
fellesskapet så bruker en del eller som oftest mesteparten av disse midlene til igjen å 
betale bl.a. for fiskeriadministrasjon kan forstyrre bildet noe, men ikke mer enn at det 
fortsatt er snakk om to ulike typer hensyn: I det ene tilfellet er det brukerbetaling for 
tjenester som staten ellers ikke ville ha drevet, i det andre en kompensasjon til eierne. 
Den politiske effekten kan med andre ord være ganske forskjellig. Den økonomiske 
effekten vil uansett bli den samme, nemlig å bidra til redusert lønnsomhet i 
fangstleddet og en redusert verdi av konsesjoner og rettigheter. (I neste omgang er det 
så et spørsmål om hvor mye av merutgiften som kan veltes over på andre ledd i 
kjeden). 
 
 
6.  Konsekvenser for sysselsetting, bosetting, foredling og støttevirksomhet 
Startpunktet for den norske debatten er påstanden om en betydelig overkapasitet. 
Påstanden har særlig vært fremmet av representanter fra Fiskebåtredernes Forbund, 
som har fryktet at en uregulert kystflåte ville kunne komme til å gjøre krav på 
overføring av kvoter og rettigheter fra havfiskeflåten (jfr de langsiktige kvotenøkler). 
Blant kystfiskerne er det særlig redere og mannskap på nye, større kystfiskefartøy 
som har påpekt behovet for kapasitetsreduksjon, slik at de selv skal få muligheter til å 
utvide sitt kvotegrunnlag. Fra Fiskeridepartementets side er det tall fra de årlige 
Budsjettnemdsundersøkelsene som har vært brukt til å demonstrere overkapasitet, 
samt det faktum at mange fiskerier må stenges tidlig i sesongen som følge av at 
totalkvoten er nådd. Videre har vi beregninger fra MARINTEK som viser at selv om 
antall fartøy i kystfiskeflåten ble kraftig redusert på 1990-tallet, så har 
fangstkapasiteten gått opp. Likevel må det sies at tallgrunnlaget for debatten er 
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relativt svakt. Selv om det lett lar seg påvise at lønnsomheten i kystflåten er svakere 
enn i havfiskeflåten og at resultatet enkelte år er så svakt at det ikke gir rom for 
naturlig fornyelse, er Fiskeridepartementets beregninger svært sparsomme og basert 
på en metodikk som i stor grad ser bort fra kapitalutgiftene, dvs at den mindre del av 
kystflåten gjennomgående klarer seg med vesentlig mindre investeringer og følgelig 
mindre kapitalutgifter enn de større fartøyene i kystflåten og i havfiskeflåten. Videre 
er ikke nødvendigvis kapitalavkastning det primære krav for mange av dem som er 
sysselsatt med mindre fartøy i kystfiskeflåten. 
 Samtidig er det ubestridelig at mange av de nye, større kystfiskefartøyene nå 
har store økonomiske problemer, gitt det kvotegrunnlaget som foreligger. Mens disse 
tidligere på 1990-tallet kunne basere seg på stor grad av overregulering og følgelig 
utnytte mer enn sin offisielt tildelte kvote, har graden av overregulering blitt 
systematisk redusert og følgelig også disse fartøyenes mulighet for større kvoteandel. 
Dermed har fartøyene problemer med å betjene lånegjeld samtidig som de sliter med å 
rekruttere kvalifisert mannskap, som har vesentlig bedre tilbud i deler av 
havfiskeflåten, i handelsflåten og i oljevirksomheten. Til nå er det ikke gjennomført 
noen faglig tilfredstillende analyse av eventuelle konsekvenser av de foreslåtte 
tiltakene, verken av Fiskeridepartementet eller av ulike motstandere. Det følgende blir 
derfor mer antydninger om hva som kan komme til å skje, under gitte forutsetninger. 

Utgangspunkt nummer en er at fiskerinæringa og fangstleddet især har vært 
under kontinuerlig effektivisering siden 1945, da antallet fiskere var oppe i 114 000. 
(Det er likevel grunn til å minne om at avgangen fra fiskeryrket fram til 1990 i 
hovedsak var frivillig, dvs ingen ble tvunget ut av næringa via offentlig politikk. Det 
store flertall fiskere som gikk ut fikk da også sysselsetting i andre næringer, dvs i 
industri så vel som i servicenæringene). Med teknisk effektivisering av fartøy, 
fangstredskaper og fiskehåndtering har antallet fiskere gått jevnt nedover samtidig 
som den samlede tekniske fangstkapasiteten har gått opp. Lenge ble reduksjonen 
bremset av et sjenerøst subsidiesystem, som skjermet fangstleddet for de største 
svingningene i priser og markedsetterspørsel. Mens dette subsidiesystemet ble 
avviklet på 1990-tallet har det blitt få buffere igjen til å møte svingninger i valuta, pris 
og markedsforhold. Det innebærer at svingningene forplanter seg direkte inn i 
fangstleddet og at teknisk effektivisering foregår kontinuerlig med sikte på å drive ned 
kostnadene for å være konkurransedyktig på et internasjonalt marked for råstoff så vel 
som ferdigprodukter. 

Utgangspunktet nummer to er at mange norske fiskere er godt oppe i åra og at 
enhetskvoter, kondemnering eller driftsordninger gir gode muligheter for en pen 
pensjon for fartøyeier. Basert på gjennomsnittlig alder for fartøyeiere i kystfiskeflåten 
er det neppe en dristig konklusjon at mange vil benytte tilbudet, selv om det er 
frivillig. Ettersom det er flest fartøyeiere i de minste kategoriene er det også her 
saneringen vil slå hardest ut. Det vil igjen gi ringvirkninger både i forhold til 
mannskap, i forhold til foredling og i forhold til tilknyttede næringer som 
fiskeriservice. Det er grunn til å anta at dette i første rekke vil ramme de svakeste 
fiskerimiljøene først. Det innebærer at vi trolig vil få se en økende differensiering av 
fiskerimiljøer, hvor noen er ekspansive og kjøper opp rettigheter i stor stil samtidig 
som andre taper i konkurransen og dermed mister fangstrettigheter på permanent 
grunnlag. At eventuelle rettigheter forblir i fylket kan selvsagt være en trøst, men det 
hjelper i liten grad de fiskerisamfunn som er kommet ned på et kritisk minimum. Det 
har tidligere vært hevdet at fiskerisamfunn er avhengige av en viss minste kritiske 
masse. Hvis antall deltakere går under dette minstemålet rakner det resterende 
fiskerimiljøet. Hvis samtlige ordninger iverksettes på samme tid er det grunn til å tro 



 11

at de geografiske effektene kan bli relativt store, uten at det vil innvirke på totalt 
kvantum. Derimot er det rimelig å anta at en rekke fartøy som til nå ikke har utnyttet 
sin kapasitet fullt ut, vil aktivisere sin ”sovende kapasitet”. Resultatet blir at 
overreguleringen må reduseres ytterligere og at flere nye fartøy vil få problemer med 
et redusert kvotegrunnlag. Løsningen kan da bestå i at disse enten kjøper eller leier 
kvoter, som da i teorien vil gi bedre lønnsomhet, ettersom den totale fangstinnsatsen 
blir redusert. Om økonomien i flåteleddet blir bedre avhenger imidlertid av hvor mye 
som må betales for de nye kvotene. Med nåværende priser for rettigheter og ditto lave 
priser for fisken er det tvilsomt om fartøyøkonomien på kort sikt vil bli vesentlig 
bedre (jfr Flåten 2003). De foreløpige resultatene av restruktureringen i autolineflåten 
synes å bekrefte denne tendensen. (Annerledes forholder det seg i ringnotnæringa, 
hvor priser og kvanta har vært særdeles gunstige de siste årene. Dette har medført 
svært god lønnsomhet, høye priser på fartøy med rettigheter og tilsvarende liten 
interesse for å benytte enhetskvoteordningen).  

Vi kan, som et regneeksempel, ta utgangspunkt i at strukturfondet som skal 
brukes til å kondemnere flåten under 15 meter vil kunne bli ca 350 mill kr (70 mill kr 
per år i 5 år). Forutsetter vi videre at kondemneringstilskottet per båt er ca 1 mill kr, 
gir det en maksimal avgang på ca 350 båter. Flåten som i dag er på 2417 fartøy vil da 
reduseres til 2164 fartøy, dvs en reduksjon på 14 %. Det innebærer i sin tur at den 
gjenværende flåten vil få en tilsvarende kvoteøkning. For fartøy over 15 meter er det 
nå fastlagt en grense slik at maksimalt tre rettigheter kan samles per fartøy. Det 
innebærer at hver flåtegruppe over 15 meter i prinsippet kan reduseres til en tredjedel 
av dagens nivå, dvs fra 409 fartøy (15-21 meter) til 136, fra 255 fartøy (21 –28 meter) 
til 136. Samlet vil det medføre en reduksjon for hele flåten fra 3181 fartøy til 2382, 
dvs 25%  (Fiskaren 23 juni, 2003). Her vil 80% av rettigheten tilfalle kjøper, mens 
20% tilfaller fellesskapet, dvs de gjenværende fartøy i gruppa. Trolig er den første 
forutsetningen noenlunde realistisk, ettersom det er en overvekt av eldre fiskere i den 
minste gruppa. At fartøygruppene over 15 meter vil strukturere seg maksimalt i løpet 
av 5 år er derimot mer tvilsomt. Men forutsetter vi at halvparten av dagens fartøy 
forsvinner ut, blir det en reduksjon på 682 fartøy over 15 meter, eller en samlet 
reduksjon på 21,4% i løpet av 5-årsperioden for hele kystfiskeflåten.  

Hvordan dette vil slå ut regionalt er umulig å beregne på forhånd. En hypotese 
vil være at de sterke fartøymiljøene i stor grad vil klare å holde på sine fartøy og 
”sine” rettigheter, mens de mer marginale steder og kommuner vil tape. Her vil 
selvsagt mye avhenge av hva som skjer i den enkelte kommune når det gjelder å 
mobilisere ressurser for å opprettholde flåte og rettigheter. Neste spørsmål er så 
hvordan flåtereduksjonen vil slå ut i forhold til sysselsetting. Færre båter kan medføre 
bedre arbeidstidsordninger og bruk av avløsermannskap. Erfaring til nå, viser 
imidlertid at denne effekten er langt mindre enn forventet. Mannskapet foretrekker 
flere fangstdøgn og større inntekter. Like viktig er spørsmålet om hvordan 
struktureringen vil slå ut i forhold til rekruttering. Her er synspunktene velkjente, fra 
de som påpeker at bedre inntekter vil gi bedre rekruttering til de som hevder at 
inngangsbilletten (fartøy med rettigheter) vil bli så høy at nyrekruttering vil bli 
vanskelig. Trolig ligger svaret midt i mellom, men i distriktspolitisk sammenheng er 
det sentrale at rekruttering i helt marginale strøk blir vanskeligere. Det betyr ikke at 
det vil være vansker med å få tatt kvotene eller at vi må basere oss på utenlandsk 
arbeidskraft ombord. Poenget er bare at fiske som livsstilsyrke, som frivillig 
tilpasning i marginale strøk på kysten vil bli vanskeligere. Endelig er det et åpent 
spørsmål om hvordan nedgangen i antall fartøy og reduksjonen i antall sysselsatte vil 
slå ut bosettingsmessig. Om reduksjonen umiddelbart vil slå ut bosettingsmessig vil 
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avhenge av en rekke andre forhold på arbeids og boligmarkedet, men det er neppe 
noen dristig spådom at reduksjonen i antall fartøy kan bidra til en ”dominoeffekt”, 
hvor andre støttefunksjoner gradvis må trappe ned, bl.a. også fordi leveringsmønsteret 
endrer seg (levering i sentrale havner). Kort sagt, i likhet med den utviklingen vi har 
kunnet avlese på 1990-tallet, går det mot en sterkere differensiering av 
fiskerisamfunnene, ettersom det ikke lenger finnes noe sikkerhetsnett for de som 
taper. Som tidligere nevnt har fiskerisysselsettingen gått jevnt tilbake helt siden 1946. 
Det som skjer nå er i prinsippet ikke noe nytt, med unntak av at farta (i nedgangen) 
muligens blir skrudd opp, og at det i liten grad finnes næringer som kan kompensere 
for reduksjonen i fangstleddet. 

I tillegg til strukturordningen ble det fra Fiskeridepartementet foreslått en 
driftsordning, hvor eiere av fiskefartøy kan leie kvote av hverandre (kvoteutveksling) 
i inntil 3 år i løpet av en 5-årsperiode. Forslaget var opprinnelig ment å være 
landsdekkende, men ble i neste runde begrenset til en prøveordning i Finnmark. 
Stortinget åpnet så for at ordningen også kan prøves ut i andre fylker, uten å gi direkte 
føringer til Fiskeridepartementet. Omfanget av ordningen er derfor ukjent i 
øyeblikket, men Finnmark vil kunne praktisere kvoteutveksling, dvs leasing, allerede 
fra årsskiftet. 

Effekten av dette virkemidlet er enda vanskeligere å forutse. Da forslaget 
opprinnelig ble reist, var motforestillingen at driftsordningen ville kunne bidra til å 
undergrave og forsinke strukturordningen, dvs at rederne kunne leie ut i flere år i 
påvente av en avklaring. Det gjelder fortsatt (for Finnmark). Samtidig vil en slik 
ordning bidra til å mobilisere kapasitet som hittil ikke har vært aktivert. Enhver reder 
med rettigheter som han ikke utnytter selv, fullt ut, vil ta sikte på å leie ut disse 
rettighetene. Fortsatt gjelder regelen om at ikke noe fartøy skal kunne ha mer enn tre 
fulle sett med rettigheter, men det er rimelig å forvente at ordningen vil gi ganske 
umiddelbar struktureffekt, dvs at selve fisket konsentreres om færre fartøy (parallelt 
til tidligere skipperfiske). Det vil i så fall forsterke tendensene som er omtalt ovenfor. 
Den positive gevinsten vil forhåpentligvis være at samlet kvote kan tas med mindre 
innsats, dvs med mindre kostnader og dermed større lønnsomhet for de aktive. 
Viktigst er imidlertid at driftsordingen bidrar til å bringe det norske systemet enda 
nærmere en IOK løsning, dvs hvor rettigheter kan kjøpes og selges, innen gitte 
begrensninger (fylkesvise kvotemarkeder, maksimalt antall rettigheter, maksimalt 
antall år, forhåndsgodkjenning etc). Det vil i sin tur aktualisere både spørsmålet om 
geografiske ulikheter med hensyn på kreditt (hvem kan finansiere slike kjøp, ettersom 
bytte trolig blir et helt bagatellmessig innslag) og spørsmålet om ressursrente (hvorfor 
skal noen bare kunne leie ut en felles ressurs, uten å betale avgift til fellesskapet?). 

 
7. Alternativer til det foreslåtte systemet med betinget omsettelige rettigheter 
I debatten om det new zealandske kvotesystemet i 1986 spilte TINA en vesentlig 
rolle. TINA står for ”There Is No Alternative”! Motstandere av ITQs ble møtt med 
forestillingen om det var ikke noe alternativ. Den varianten høres ofte også i Norge. 
Det er naturligvis ikke tilfellet. Det er flere alternativer og også innen et system med 
betinget omsettelige rettigheter finnes det ulike utforminger, som i større eller mindre 
grad tar hensyn til andre interesser enn de rent økonomiske sett fra eiers ståsted.  
  I den norske debatten er det særlig Norges Kystfiskarlag som har vært 
skeptisk til de foreliggende forslag og som har gått lengst i å konkretisere et 
alternativ. Dette forutsettes kjent og vi skal her bare kort nevne at systemet er basert 
på overføring av kvoter fra havfiskeflåten til kystflåten og at fordeling i stor grad 
baseres på antall mann om bord og aktiv påmelding til de enkelte fiskerier. En tidlig 
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variant av systemet ble derfor kalt ”mannskvoter”, ettersom hver enkelt fisker i 
prinsippet sto likt innen de ulike fiskerier. På kontrollhold og særlig i 
Fiskeridirektoratet har forslaget møtt bastant motbør, bl.a. fordi det ville bli 
komplisert å sjekke deltakelsen på hver båt i fiskerier med betydelig utskifting av 
mannskap. Mangel på forutsigbarhet med hensyn på kvotestørrelse har også vært 
brukt som et viktig motargument. 
 Trolig er det viktigste argumentet økonomisk, ved at omsetteligheten av slike 
rettigheter har vært stor og alle de som har investert i rettigheter (vel vitende om 
risikoen) vil motsette seg et system hvor disse investeringene nulles ut over natta. Det 
gjelder i særdeleshet for bankene, hvor svært mye av sikkerheten ligger i verdien av 
rettighetene, spesielt i havfiskeflåten. I følge en undersøkelse foretatt av Stein Arne 
Rånes (NFH/Fiskeriforskning) viser det seg at over 80 % av de torskerettighetene som 
ble delt ut i 1989 hadde skiftet eier minst en gang i år 2000. Det innebærer at det store 
flertall av eiere i Gruppe I har betalt, til dels store summer, for ”sine” nåværende 
rettigheter. 
 Et alternativ som har vært fremme flere ganger i løpet av debatten er å 
nullstille systemet, dvs gå tilbake til lovens bokstav hvor rettigheter deles ut på 
politisk/administrativt grunnlag som i drosjenæringa, hvor eventuelle løyver som blir 
ledige tildeles neste prioriterte person på lista. Spørsmålet er imidlertid ikke bare om 
det er praktisk mulig å gå tilbake til en slik tilpasning men også om det er politisk 
mulig. Denne forfatter vurderer det som i praksis umulig å skru klokka tilbake til før 
1989 eller før 1973 i havfiskeflåten. Det betyr ikke at dagens ordning er den eneste 
mulige, ei heller at samtlige forslag må gjennomføres på samme tid (jfr debatten om 
driftsordningen som i realiteten åpner for kvoteutleie).  
 Det å fortsette dagens system, uten noen omfattende offentlig debatt er også et 
standpunkt som mange i næringa vil se som hensiktsmessig, ettersom en debatt vil 
måtte fokusere på om systemet er legitimt, dvs akseptabelt for fiskere, kystbefolkning 
og politikere. Mye tyder på at også det norske systemet sliter med lav legitimitet, dvs 
mange oppfatter at rettighetshaverne har fått for store privilegier uten noen form for 
motytelse. Det norske systemet med betinget omsettelige rettigheter kan i stor grad 
betegnes som et system hvor utfallet ikke i utgangspunktet var ønsket, i hvert fall ikke 
av det store flertall av fiskere, men hvor dagens system framkommer som et resultat 
av mange ulike utviklingstendenser og offentlige tiltak som ikke har vært koordinert. 
Uansett synspunkt kan det sies at systemet er blitt til gjennom en gradvis glideflukt fra 
et tilnærmet åpent fiske, til dagens ordning hvor nær sagt alle fiskerier er 
adgangsbegrenset. Ved at utformingen i stor grad har foregått gjennom såkalt 
fullmaktslovgivning har systemet i liten grad vært diskutert politisk. I den grad ulike 
sider ved systemet har vært oppe i Stortinget har fiskeriforvaltning vært ansett som så 
komplisert at bare et fåtall har gitt seg inn på debatten.  
 

 
8.  Leveringsplikt for trålerne 
Leveringsplikt for trålerne har gjennom de siste årenes debatt blitt ansett som selve 
kjernepunktet i den distriktspolitiske debatten. Bakgrunnen skulle være kjent nok. Da 
Nord-Norge skulle gjenreises etter krigen ble det via fiskeripolitikken satset på 
frossenfisk og filetindustri. Filetbedrifter i de største fiskeværene skulle bidra til stabil 
sysselsetting, og trålere skulle sørge for at bedriftene fikk kontinuerlig råstofftilførsel. 
Selv om det også den gang var bestemt at fiskefartøy bare skulle kunne eies av aktive 
fiskere (Lov om eiendomsrett til fiskefartøy) ble det innvilget dispensasjoner for 
fartøy eid av filetindustrien, eventuelt i samarbeid med kommuner og lokale banker. I 
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tillegg ble det, via Statens Fiskarbank og Distriktenes Utbyggingsfond bevilget store 
beløp i lån og subsidier for å få etablert en større trålerflåte.  
 I utgangspunktet var tilhørighetsforholdet enkelt; fartøyene leverte til 
hjemmebedriftene så langt det overhodet var praktisk mulig. Det klassiske eksempel 
er gjerne Hammerfest Industrifiske, som leverte alle sine fangster til FINDUS i 
Hammerfest. Bedriften kontrollerte i realiteten flåten og kunne styre leveringene etter 
hva som passet i produksjonen. Fullt så enkelt var det ikke i andre selskaper. Mange 
gikk etter hvert konkurs, hvor høye drivstoffutgifter, dårlig administrasjon og stor 
gjennomtrekk blant mannskapet er faktorer som bidrar til å forklare nedturen. I tillegg 
ble selve rammebetingelsene for tråldriften endret over tid. I 1950- og 60-årene 
konkurrerte norsk trålflåte med en internasjonal flåte. Det som ikke ble fisket av norsk 
flåte, ble tatt av en internasjonal flåte som opererte helt inn til 4 nautiske mil (før 
1962) og deretter inn til 12 nautiske mil. Med opprettelsen av norsk økonomisk sone i 
1977 (NØS) fikk Norge en mulighet til selv å dimensjonere flåten innen sine områder 
(NØS + Svalbardsonen + Fiskerisonen rundt Jan Mayen). Trål møtte økt motstand ut 
fra beskatningsmessige og økologiske effekter, samt at kystflåten ble mer 
konkurransedyktig. I tillegg ble det etter hvert klart at også trålflåten hadde et syklisk 
fangstmønster, med hovedleveringene i løpet av en relativt kort vintersesong. Kort 
sagt, trålflåten ble strukturert, dels via statlige kondemneringsordninger og dels via 
markedet (konkurs). Som følge av eierskifter både i industrien og i trålerselskapene 
ble det nødvendig med klarere bindinger mellom fartøy og bedrift. Dette skjedde 
imidlertid svært ad hoc, dvs noen fartøy ble bundet til en bedrift, noen til kommune, 
og noen til region. Betingelsene var også ulike med hensyn på kvanta som skulle 
leveres og selve kjernespørsmålet, pris ble (paradoksalt nok) overlatt til partene selv å 
bli enige om.  
 Som følge av oppløsningen av Sovjetunionen og omleggingen av det 
økonomiske systemet i Russland fikk Norge på 1990-tallet tilført store kvanta torsk 
(og reker). Det bidro til at foredlingsindustrien i Finnmark overlevde også kriseårene 
tidlig på 1990-tallet. En annen og mindre påaktet effekt var at leveringsforpliktelsene 
ikke ble satt på spissen. Men da leveransene fra russiske fartøy gikk ned, og 
foredlingsindustrien igjen manglet råstoff ble klagene om manglende leveringer en 
gjenganger i fiskeripolitisk debatt nordpå, og undersøkelser foretatt av Fiskerisjefen i 
Finnmark i 2000 avslørte at en stor del av trålerne overhodet ikke leverte ifølge de 
forpliktelser som var knyttet opp mot konsesjonen. Seinere ble saken også rettslig 
belyst (jfr Domstein versus WestFish/Aarsæther) hvor kjernepunktet nettopp var 
manglende levering til bedriften i Vadsø. Når konflikten dukker opp igjen med full 
tyngde i 2002/03 har det sammenheng med krisa i foredlingsindustrien som i første 
rekke har rammet bedrifter i Nord-Norge og især i Finnmark. Her er flere 
lokalsamfunn praktisk talt i faresonen ved at all foredlingsvirksomhet har opphørt. 
Argumentet er da at hvis leveringsforpliktelsene hadde vært håndhevet konsekvent 
ville disse bedriftene og lokalsamfunnene hatt råstoff nok for kontinuerlig produksjon. 
Det ville i sin tur også lagt grunnlag for leveringer fra kystflåten. 
 I alt er det knyttet leveringsforpliktelser til 36 av 105 torsketrålerkonsesjoner: 
16 i Finnmark, 9 i Troms, 10 i Nordland og 1 i Møre og Romsdal som har 
leveringsplikt i Finmark. Totalt har disse fartøyene 13% av norsk totalkvote av torsk, 
dvs ca 25 000 tonn. I tillegg kommer fartøyenes kvoter av sei og hyse. Hvis all fangst 
hadde blitt levert som avtalt snakker vi altså om betydelige kvanta. Når 
Fiskeridepartementet nå har tatt saken opp og skissert ulike løsninger må det i første 
rekke sees som et resultat av politisk press fra berørte lokalsamfunn. På samme tid har 
trålereierne, med et berømt unntak, gått inn for at leveringsforpliktelsene oppheves, i 
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hovedsak ut fra økonomiske betraktinger (lave priser, vanskeligheter med å holde på 
mannskapet som følge av dårlige lønninger, dyr bunkring og dyre innsatsvarer på 
mindre steder sammenliknet med større som for eksempel Tromsø, Hammerfest etc). 
 I denne situasjonen har Fiskeridepartementet sendt ut et høringsnotat hvor det 
skisseres fire ulike ordninger, hvorav Fiskeridepartementet anbefaler en. Hensikten 
bak forslaget er å kombinere industrielle hensyn med distriktspolitiske. Kort skissert 
går alternativ 1 (i tråd med Eierskapsutvalget) ut på at alle fartøy, både fiskereide og 
industrieide skal kunne levere innen fylket. Videre foreslår Eierskapsutvalget at 
leveringsforpliktelsen skal omfatte 80% av torskefangsten og 60 % av hysefangsten.  
Fangstene skal utbys til en pris som tilsvarer gjennomsnittet av oppnådd pris de siste 4 
uker for tilsvarende fisk, på auksjon eller via andre salgsformer. 
 Alternativ II er i hovedsak en videreføring av dagens ordning, men slik at de 
industrieide har leveringsplikt til egen bedrift, mens de fiskereide skal ha en regional 
leveringsplikt. For disse fartøyene foreslås at fangstene omsettes per auksjon til 
anlegg innen regionen. Alternativ III foreslår også en videreføring av dagens ordning 
men slik at fartøyene har en subsidiær leveringsplikt innen to regioner, dvs slik at hvis 
de begunstigede bedriftene ikke vil ha fisken så bør andre i regionen få anledning til å 
konkurrere om fangstene. Igjen foreslås auksjon som omsetningsform. 
 Alternativ IV, som er Fiskeridepartementets eget forslag, følger i stor grad 
alternativ III, men med den forskjell at det foreslås tre regioner (Øst-Finnmark, Vest-
Finnmark og Nord-Troms og resten av Troms + Nordland). Igjen er det ment at 
leveringsplikten skal omfatte 80% av torskefangstene og 60% av hysefangstene.  
I tillegg foreslår Fiskeridepartementet nye sanksjonsbestemmelser i deltakerloven hvis 
ikke forpliktelsene overholdes (tvangsmulkt og overtredelsesgebyr).  
 Hvis Fiskeridepartementets forslag følges vil det trolig kunne gi noe større 
leveranser til spesielt utsatte regioner, men effekten er lagt fra sikker. Det har 
sammenheng med at prisspørsmålet fortsatt er uløst (for interne leveranser) og at det 
ved auksjon ikke blir noen prissubsidier for landindustrien. Det synes relativt 
akseptert at hele hensikten bak ordingen var å gi utvalgte bedrifter, kommuner og 
regioner ikke bare en leveringsgaranti, men også en prisreduksjon. Seinere har det vist 
seg vanskelig å operere fartøyene basert på Råfisklagets minstepriser (jfr problemer 
med å holde på kvalifisert mannskap). Nettopp derfor ble det i rettsaken som er 
referert tidligere tatt til orde for et prissystem som legger prisen mellom minstepris og 
høyeste auksjonspris, ved å foreslå at prisen blir bestemt ut fra snittprisen i 
Råfisklagets sone 1, 2 og 3 i foregående tre måneder. Når det, som i tilfellet med 
Vadsø Fiskeindustri og rederiet Vadsøjenta, er to ulike eiere av henholdsvis bedrift og 
trålerrederi, vil konflikten alltid gå på pris. Hvis det ikke finnes et fastsatt prisregime, 
vil leveringsforpliktelsene bli uten reelt innhold, selv om det i neste runde er åpnet for 
at bedriftene i regionen kan konkurrere via auksjon. Selv med bedre oppfølging og 
strengere straff for eventuelle overtredelser er det grunn til å frykte at det fortsatt 
gjenstår atskillig uklarheter og følgelig behov for juridisk avklaring. Det vil på kort 
sikt ikke berge utsatte bedrifter som kunne ha fortsatt, hvis de hadde hatt garantert 
tilgang på råstoff. 
 Et ytterligere kompliserende element er at spesielt Finnmarksflåten har vært 
utsatt for kjøp og overføring til sørligere strøk. Gjennom kreativ bokføring, flytting av 
konsesjoner via flere fartøy, fiktive flyttinger etc har flere av de hjemmehørende 
trålere i Finnmark over tid flyttet ut av fylket (Eriksen 2003). Selv om 
Fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet å sjekke slike overføringer nærmere, 
er det liten grunn til å tro at de vil opphøre, nettopp fordi både selger (i en 
krisesituasjon) og kjøper vil ha interesse av at smutthullene fortsatt eksisterer. Endelig 
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er det grunn til å minne om at alle statsråder er åpne for politisk press fra hjemlige 
velgere og partifeller, selv om viljen til å gå utenom regelverket vil variere. 
Spørsmålet er da om leveringsforpliktelsene er et egnet virkemiddel, hvis en ønsker å 
knytte råstoff til visse regioner, kommuner og bedrifter, hvor leveranser av fisk 
forutsettes å være selve kjernevirksomheten for lokalsamfunnets eksistens. Vi har i 
siste avsnitt skissert et alternativ til dagens system, nemlig en frigjøring av trålkvotene 
med leveringsforpliktelser, slik at tilsvarende kvoter kan leies ut til kystflåten på 
betingelse av lokale leveringer.  
 
 
9.  Distriktpolitiske utfordringer 
Det sier seg selv at en rekke faktorer bidrar til å påvirke flåteutviklingen. Det at norsk 
fiskerinæring i mer enn 25 år hadde sterke prissubsidier bidro f.eks til at vi per 1990 
satt med en flåte som var kraftig overdimensjonert i forhold til ressursgrunnlaget. 
Siden den gang har en rekke rammebetingelser endret seg, til dels dramatisk. Her skal 
de bare omtales stikkordsmessig. For det første er det meste av subsidiene i norsk 
fiskerinæring avviklet. Selv om det gjenstår en del subsidier til nybygging, er de det 
meste av prissubsidiene avviklet, med den konsekvens at det finnes få bufferordninger 
mellom ressurs og markedssvingninger og økonomien i flåteleddet. Videre er de fleste 
fiskerier nå stengt, dvs de som ønsker fulle kvoterettigheter må kjøpe seg inn via 
etablerte rettighetshavere. For det tredje er produsentleddet dramatisk redusert. På ca 
20 år er antall bedrifter i Råfisklagets distrikt halvert, og nedgangen fortsetter i økt 
tempo. For det fjerde har betingelsene for produksjon endret seg kraftig. Det har 
sammenheng både med den pågående transportrevolusjonen (billig transport til 
lavkostland) og at råfisk langt på vei har blitt en standardvare på verdensmarkedet. I 
Norge har liberaliseringen av råstoffmarkedet, kombinert med oppbyggingen av 
frysehoteller medført at koplingen mellom flåte og bedrift er svekket. Hjemmeflåten 
leverer der den får best betalt og bedriftene kjøper der de får fisken billigst. I sum 
skaper dette en helt annen konkurransesituasjon enn den mer planøkonomiske 
tilnærming som preget norsk fiskerinæring langt inn på 1980-tallet. Mange av disse 
forholdene kan myndighetene gjøre lite med. Andre forhold er betinget politisk 
styrbare. Det vil si at de kan påvirkes politisk hvis det finnes politisk vilje og 
administrative ressurser til å påvirke utviklingen. 
 Strukturordningen for kystfiskeflåten er vedtatt. Det samme er en 
prøveordning for driftsordningen. Det innebærer at kystkommunene nå står overfor en 
ny virkelighet. Det råstoffgrunnlag som ofte har vært basis for lokal industri, er i 
prinsippet omsettelig. Lokal flåte har alltid vært dynamisk, men det nye er at 
inngangsbilletten blir enda høyere enn på 1990-tallet. Spørsmål om å bevare og 
videreutvikle fiskerimiljøer lokalt blir da langt på vei et spørsmål om å sikre seg 
rettigheter. Vi har tidligere skissert at enkelte kommuner allerede har posisjonert seg i 
forhold til en slik mulighet. Uansett suksess for noen når det gjelder å vedlikeholde 
rettighetene lokalt, vil dette være et null-sum-spill, hvor andre er dømt til å tape. 
Problemet for kystkommunene er at for tida er det små muligheter for alternativ 
sysselsetting, med krise i lakseoppdrett, fiskeforedling og oppdrett av nye arter. Da 
kommer automatisk fokus på koplingen rettigheter og geografi. Er norske 
fiskeressurser per definisjon en nasjonal ressurs med i prinsippet like rettigheter for 
alle, eller kan det argumenteres med at nærhet gir rett, dvs en analogi til tenkningen 
bak opprettelsen av nasjonale økonomiske soner (EEZ). Dette blir spesielt aktuelt med 
hensyn på trålerne som har leveringsforpliktelser. Her er problemet kort sagt at 
nordnorske trålere i en årrekke har hatt problemer med lønnsomheten, og spesielt de 
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som er pålagt leveringsforpliktelser. En vei er da å liberalisere betingelsene og 
stramme inn på kontrollen, slik det nå er foreslått. Et annet og trolig bedre alternativ 
ville være å leie ut disse kvotene til kystflåten, under forutsetning av at de leveres 
lokalt. Det fordrer at en er villig til å tenke nytt rundt virkemidler. Trål og 
leveringsbetingelser var i sin tid et virkemiddel til å oppnå en samfunnsmessig 
målsetting, nemlig sysselsetting og bosetting i utsatte kyststrøk. Hvis dette 
virkemidlet ikke lenger fungerer må det kunne åpnes for en debatt om alternative 
virkemidler. For befolkningen i utsatte kystkommuner er det tilgangen på råstoff som 
teller, og ikke hvilket redskap som er anvendt. 
 Essensen i notatet er godt uttrykt av Eierskapsutvalget:  
 
 ” Fiskeriforvaltning basert på omsettelige kvoter, konsesjoner eller andre 
 fisketillatelser vil gi løsninger som avhenger bl.a. av hvilket samfunn som er 
 tillatt som omsetningsområde. Avgjørende vil det også være om  
 fisketillatelsene deles ut gratis eller mot betaling. Det som er godt for Norge, 
 er ikke nødvendigvis godt for alle landsdeler. Og det som er godt for en 
 landsdel, er ikke nødvendigvis godt for en liten fjordkommune” ( NOU 2002: 
 64). 
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