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TROMS FYLKESKOMMUNES  HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2016:26 "ET 

FREMTIDSRETTET KVOTESYSTEM" 

HØRINGSFRIST: 28. APRIL 2017 
 

Fylkestinget i Troms vedtok i sak 33/17 i møte 14.03.2017 følgende høringsuttalelse:  

 

 

1. Fylkestinget har behandlet NOU 2016:26 «Et fremtidsrettet kvotesystem» Nærings- og 

Fiskeridepartementet har på høring med frist 28.04.2017. 

 

2. Fiskerinæringen er viktig for Troms, både i form av sysselsetting tilknyttet fiskeflåten, 

men også aktivitet og effekter knyttet til mottak og bearbeiding av fangstene samt 

leveranser av varer tjenester til næringen. Forutsigbarhet i kvotesystemet er viktig for 

at fiskerinæringen fremstår som moderne og attraktiv. 

 

3. Fylkestingets 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.  

 

4. Fylkestinget støtter ikke utvalgets forslag om overgang til kvotetillatelser som andel 

av norsk totalkvote etter fradrag av avsetning til ekstrakvoter, da det vil begrense 

myndighetenes mulighet til å gjennomføre tiltak av langsiktig karakter som sikrer at 

fiskerinæringen fortsatt er viktig for å sikre attraktive kystsamfunn. 

Ekstrakvoteordningene er viktige politiske verktøy for å oppnå særskilte mål, og 

anbefales opprettholdt. Det anbefales ikke at kvotetakene heves. 

 

5. Fylkestinget legger til grunn at fiskeriressursene er et felles eie, og at rettighetene til 

utnyttelse ikke på varig basis kan overdras til private i form av tidsuavgrensede kvoter. 

På bakgrunn og av hensyn til fiskerinæringens betydning for kysten ønsker 

fylkestinget at gjeldende strukturkvoteordninger videreføres og at strukturkvoter faller 

tilbake i tråd med gjeldende regelverk. Retildeling av tilbakefalte strukturkvoter må 

utredes nærmere, herunder regionalt tilbakefall, muligheten til å bruke tilbakefalte 

strukturkvoter til rekruttering og/eller andre distriktsretta formål.  
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6. Med utgangspunkt i den store betydningen kystfiskefartøy med hjemmelslengde under 

11 m har for aktivitet i de mange kystsamfunnene i Troms, anbefaler Fylkestinget i 

Troms at denne gruppa ikke får tilgang til strukturkvoteordning.  

 

7. Fylkestinget anbefaler at de fylkesvise bindingene på kvotesalg gjeninnføres for å 

dempe prisveksten på deltakeradgangene og å sikre de mest utsatte og 

fiskeriavhengige kystsamfunnene. 

 

8. Fylkestinget støtter forslag om tak på innleie av kvoter på 50% for å unngå opphoping 

av kvoter på enkeltfartøy. Forslag om at maks 20% av kvoten kan leies ut, støttes 

under forutsetninga av at fartøy som leier ut kvoten fisket minimum 60% av kvoten på 

aktuelle art foregående år.  

 

9. Fylkestinget anbefaler at det innføres i ressursrente i den havgående fiskeflåten der 

flåtens bidrag til aktivitet i kystsamfunnene er begrenset. Det er behov for nærmere 

utredning av hvordan dette kan utføres i praksis slik at den kommer fiskeriavhengige 

kystsamfunn til gode. 

 

10. Fylkestinget støtter utvalgets forslag om at hjemmelslengde erstattes av faktisk lengde 

der det er relevant i forhold til regler om utskifting, forlengelse, 

sammenslåing(strukturering) og i de årlige reguleringene. Utvalgets forslag om at det 

etableres grenser på 11 og 15 meter faktisk lengde for å sikre en variert flåtestruktur 

støttes. Fylkestinget støtter ikke forslaget om at grensen på 21 meter oppheves. Den 

må videreføres og gjelde faktisk lengde for å sikre en variert flåtestruktur. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunnar Davidsson 

avd.leder Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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