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UTTALELSE: ENDRING AV DELTAKERLOVEN 

 

Troms fylkesting vedtok på møte 11. desember følgende uttalelse: 

 

«Endring av deltakerloven 

 

1)Troms fylkesting presiserer at de viltlevende marine ressursene tilhører fellesskapet i 

Norge som beskrevet i Havressursloven §2. Vi støtter derfor ikke departementets 

forslag om gjennom lovs form å legalisere adgangen til å omsette fisketillatelser 

(deltakeradganger og konsesjoner) uten at fartøy følger med ved transaksjonen. 

  

2) Troms fylkesting kan ikke se at en aksept for kjøp og salg av fisketillatelser vil bidra 

positivt i forhold til deltakerlovens formål om å trygge bosettingen i kystdistriktene, 

eller legge til rette for at høstingen av de marine ressursene fortsatt skal komme 

kystbefolkningen til gode. Fylkestinget mener videre at forslaget vil kunne føre til at 

fisketillatelsene får merverdi i markedet, noe som igjen vil bidra til å gjøre 

rekrutteringen til næringa vanskeligere og etableringsbarrierene enda høyere enn den 

er i dag. 

  

3) Slik deltakerloven er utformet i dag overfører staten kvotene fra fellesskapet og til 

fartøyene som er kvoteberettiget. Troms fylkesting oppfatter lovendringen slik at det 

blir lovfestet et prinsipp om at personer kan overføre kvotene seg imellom etter søknad 

og forvaltningens frie skjønn. En slik lovfesting vil innføre prinsippet om at 

enkeltpersoner får tildelt kvoter og omsette disse fritt etter enkel søknad. 

 

Troms fylkesting konkluderer med at dette privatiserer fellesskapets ressurser og innfører 

kjøp og salg av fiskekvoter i lovs form, og kan derfor ikke støtte et slikt lovforslag.» 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Knut Werner Hansen 

Fylkesordfører 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Kopi: 

- Fylkesråd for Næring-, kultur- og helse 

- Næringssjefen 


