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Finnmark fylkeskommunes høringsuttalelse til NOU 2016:26 Et 
fremtidsrettet kvotesystem 
 
Det vises til høringsdokumenter datert 16.12.2016 med svarfrist 28.04.2017.  
 
Fylkestinget i Finnmark har i møte 16.03.2017 behandlet sak 8/17 «Høring: NOU 2016:26 - Et 
fremtidsrettet kvotesystem», og vedtok følgende høringsuttalelse:  
 

1. Finnmark fylkeskommune viser til at NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem er en 
omfattende utredning, og at det er mange hensyn og avveiinger som må tas i forbindelse 
med å erstatte dagens kvotesystem. Rapporten innebærer flere gode forslag, men bærer 
preg av et noe ensidig fokus på å fremme en kostnadseffektiv flåtestruktur hvor den 
bedriftsøkonomiske lønnsomheten sikres for etablerte og stadig færre eiere. Selv om det 
er en utfordring, så forutsetter Finnmark fylkeskommune at det utformes en fremtidig 
fiskeripolitikk som sikrer samfunnsøkonomisk lønnsomheten gjennom sysselsetting og 
bosetting jf. Havressursloven § 1. 

 
2. Finnmark fylkeskommune mener at forslaget om å sikre og øke andel av totalkvoten til 

fartøy i åpen gruppe (under 11 meter) er godt. Dette vil fortsatt bidra til rekruttering og 
sikrer adgangs- og inntektsmuligheter for hele kystbefolkningen. 

 
3. Finnmark fylkeskommune er opptatt av at bedriftsøkonomisk effektivitet alene ikke skal 

være premiss for utviklingen i fiskerinæringen, men at også samfunnsmessige forhold 
skal vektlegges sterkt i utforming av regelverket. 

 
Fylkeskommunen er videre positiv til forslaget til at gruppeinndelingen etter 
hjemmelslengde erstattes med gruppeinndeling etter faktisk lengde. Forslag om forbud 
mot overføring av kvoter mellom fartøy på tvers av lengdegruppene er også godt. Dette 
forhindrer at større fartøy kjøper opp kvoter opprinnelig tildelt mindre fartøy og sikrer 
dermed en spredning av kvotene på flere fartøystørrelser. 

 
Fylkeskommunen mener imidlertid at forslaget om å fjerne grensen på 21 meter vil kunne 
få uheldige konsekvenser og at det i liten grad er fremtidsrettet. Dette vil legge til rette for 
færre og større fartøy ved at det åpner for kvotekjøp fra fartøy 15 meter til fartøy opp til 
60 meter. En slik dreining vil følgelig kunne medføre økende grad av ombordfrysing av 
fangstene fremfor landinger av etterspurt fersk fisk fra den mindre kystflåten. Dette vil 
også kunne bidra til en mer energikrevende flåte med økt samlet klimagassutslipp, noe 



 

 
 

som ikke ansees å være forenlig med det «grønne skiftet». Finnmark fylkeskommune 
mener derfor at det bør prioriteres å legge til rette for leveranser av fersk fisk til mindre 
fiskerisamfunn, og at det derfor bør være en mellomstor flåtegruppe over 21 meter. 

 
4. Finnmark fylkeskommune er positiv til utvalgets forslag om garanterte kvoter fremfor over 

regulering. En rettferdig fordeling av kvotene vil sikre en differensiert kystflåte og det vil gi 
forutsigbarhet og økt fleksibilitet i forhold til helårig fiske og bedre redernes mulighet til å 
tilpasse egen drift. 

 
5. Finnmark fylkeskommune legger til grunn at fiskeriressursene er et felles eie og at 

verdiene skal tilfalle kystsamfunna. Derfor kan ikke retten til utnyttelse på varig basis 
overdras til private i form av tidsuavgrensede kvoter. Av hensyn til fiskerinæringens 
betydning for kysten ønsker fylkestinget at gjeldende strukturkvoteordninger videreføres 
og at strukturkvoter faller tilbake til den gruppa den kommer fra. Andre modeller bør 
utredes nærmere. Fylkestinget ser for seg to mulige hovedmodeller. Enten at tilbakefalte 
kvoter tildeles kystfiskegruppa under 15 meter for på best måte å styrke kystsamfunna 
eller at tilbakefalte kvoter tildeles fylker/regioner og kan brukes strategisk for å sikre 
rekruttering og/eller andre distriktsretta formål. 

 
6. Med utgangspunkt i den store betydningen kystfiskefartøy med hjemmelslengde under 

11 m har for aktivitet i de mange kystsamfunnene, anbefaler Finnmark Fylkesting at 
denne gruppa ikke får tilgang til strukturkvoteordning. 

 
7. Finnmark Fylkesting er negativ til innføring av ressursrente, og legger til grunn at en øket 

og direkte tilgang på fisk og regional styrking av fiskeressursene vil gi bedre grunnlag for 
vekst og utvikling i Finnmark, enn ressursrente. 

 
8. Finnmark fylkeskommune viser til at reguleringen av strukturkvoteordningen forutsetter at 

strukturkvotene kan tildeles for ett år om gangen, og at de kan tildeles i inntil 20 (25) år. I 
denne forbindelse har man nå mulighet til å legge nye premisser for hvordan fordeling- 
og forvaltning av fiskeressursene kan være i et nytt kvotesystem. 

 
9. Kvoteordninga bør fremme fangstmetoder og strategi som 

- gir best kvalitet på fanget fisk, 
- stimulerer til miljøvennlig drift, 
- utnytter vekstkraften i havet   

 
10. Finnmark Fylkeskommune er negativ til forslaget om å oppheve tidsbegrensningene. 

Fiskekvoter som frigis etter tidsbegrensning, og er hjemmehørende, har sin opprinnelse i 
Finnmark eller har hatt leverings forpliktelse i Finnmark, innføres løpende i en regional 
kvotebank. Denne forvaltes av Finnmark Fylkeskommune, slik at fisken i neste omgang 
kan fordeles ut til fiskerne på en måte som gir ringvirkninger og aktivitet i Finnmark. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Johanne Salamonsen 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
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