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Svar på høring – Strukturtiltak i den konvensjonelle havfiskeflåten 
 

Vi viser til høringsbrev fra 30.mars 2012 vedrørende strukturtiltak i den konvensjonelle 

havfiskeflåten- forslag om heving av kvotetakene for torsk og hyse.  

 

Pelagisk Forening støtter forslaget om heving av kvotetaket for torsk og hyse for den 

konvensjonelle havfiskeflåten. Det har i lengre tid vært dårlig lønnsomhet og derav 

vanskeligheter med blant annet å få tak i mannskap for denne flåtegruppen. Pelagisk 

Forening har forståelse for behovet for økt struktur og legger stor vekt på at hele fiskeflåten 

internt er enige om dette tiltaket for å forbedre rammebetingelsene og lønnsomheten. 

Foreningen mener strukturløftet for denne flåten er en måte å ta konsekvensen av dagens 

situasjon. 

 

Pelagisk Forening mener også at det er viktig å ha i mente konsekvensene for hva overdreven 

struktur kan medføre for fiskeri- og distrikts-Norge. For å sikre aktivitet og sysselsetting 

langs hele kysten, med lokal kunnskap og ivaretagelse av nærmiljø bør strukturpolitikken 

utformes i nært samråd med flåtegruppene som blir berørt, samt de omkringliggende miljøer. 

Det er viktig å beholde det marine kompetansemiljø langs kysten og ha flåteledd med politisk 

gjennomslagskraft. Det er en prioritert politisk målsetting at fiskeri- og havbruksnæringen 

skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting langs kysten, slik ivaretas også den 

lokale kunnskapen om det marine miljøet som er en viktig ressurs. Dette skaper interesse 

både for videre rekruttering til bransjen og økt kunnskap, slik at ressursene blir bærekraft ig 

ivaretatt.   

 

Videre registrerer vi med glede at høringsnotatet vektlegger lønnsomhet i næringen betydelig 

og forstår departementet slik at ved normal god lønnsomhet så vil styresmaktene være 

forsiktig med å benytte strukturkvotevirkemidlene. I den forbindelse er det naturlig å nevne 

forholdet til kvoteordningene for kystgruppen. Kystfartøy som oppebærer 2 + 2 rettighetssett 

med sei, torsk, NVG og lodde som driftsgrunnlag sliter rent bedriftsøkonomisk og tvinges i 

noen tilfeller til å avvikle. Dette er fartøy som i all hovedsak er hjemmehørende i de 

nordligste fylker og uten rettigheter i fiske etter makrell og nordsjøsild. Fartøyene er viktige 

aktører og arbeidsgivere i disse fylkene. Vi ber i likhet med en rekke andre 

fiskeriorganisasjoner at fiskeridepartementet ser på forholdet 2 + 2 vs. 3+3 påny.  

 

 

Pelagisk Forening takker for muligheten til å komme med innspill i denne saken og støtter 
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Fiskeri- og kystdepartementets forslag om strukturtiltak for den konvensjonelle 

havfiskeflåten med et øvre kvotetak på 4. Dette er i tråd med Innst. S. nr. 238 (2006 – 2007) 

hvor det heter på side 16, annen spalte: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, 

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, vil understreke betydningen av at Regjeringen 

holder et våkent øye med utviklingen i fiskeflåten, og de distriktspolitiske virkningene av 

struktureringen. Flertallet ber om at Regjeringen løpende vurderer virkningene for 

enkeltkommuner og lokalsamfunn.». 
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