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Høringssvar på NOU 2016:26 -  Et fremtidsrettet kvotesystem

Vi viser til brev datert 16.12.2016 fra Nærings- og Fiskeridepartementet om høring av NOU 2016:26 -  

Et fremtidsrettet kvotesystem. 

Utredningen og forslaget gjelder fartøynivå og struktursystem som gir anledning til kapasitets-

tilpasning. Dette gjelder dermed ikke nasjonale totalkvoter for den enkelte bestand eller 

internasjonale forhandlinger for delte bestander. Utvalget har oppsummert at kjennetegnene ved et 

godt nasjonalt kvotesystem ligger i tre begreper: effektivitet, fleksibilitet og legitimitet. Det står 

likevel i kapittel 4 Formål og kjennetegn ved et framtidsrettet kvotesystem at "For å sikre 

stabilitet og forutsigbarhet synes det formålstjenlig at et framtidig kvotesystem utformes med et 

grunnsystem der kravene til miljømessig bærekraft og behovet for bedriftsøkonomisk lønnsomhet 

blir ivaretatt, men som samtidig kan være forenlig med øvrige fiskeripolitiske mål."

Utvalget har deretter avgrenset oppgaven med hensyn til miljø og ressurser; det står "Gitt utvalgets 

tolkning og avgrensing av mandatet (kapittel 1.3), forutsetter utvalget at hensyn til miljø og 

ressurser ivaretas av det øvrige forvaltningssystemet." Det framgår ikke hva utvalget sikter til med 

"… det øvrige forvaltningssystemet", eller hvordan dette er tenkt utredet. Slik utvalget skriver dette 

må det oppfattes som at de ser forhold knyttet til miljø og ressurser som ikke er utredet, men som 

likevel angår forslaget. Forvaltningen har heller ikke supplert utvalget på dette. Dermed mener vi 

at eventuelle miljøkonsekvenser ikke er redegjort for, og at høringsinstansene forblir ukjent med 

dette. 

Miljødirektoratet viser til utredningsinstruksen, fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016,

der det settes minimumskrav til hva en utredning skal inneholde. Vi savner for miljø og ressurser i 

en redegjørelse av blant annet:

 Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?

 Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir 

berørt?

Miljødirektoratet mener forslaget mangler en redegjørelse for de miljømessige konsekvensene av 

forslaget, og forutsetter at eventuelle konsekvenser blir vurdert i videre arbeid. 
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