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Sjarkfiskeflåtens rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem - 
Høring 

Vi viser til brev av 23. mars 2018 om ovennevnte. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at fiskerinæringen er viktig for 

utviklingen av kystsamfunnene, med særlig betydning for verdiskaping og sysselsetting. I 

arbeidet med stortingsmeldingen om kvotesystemet, er KMD opptatt av at distriktspolitiske 

konsekvenser av endringer i kvotesystemet synliggjøres på en god måte. Innretningen av 

kvotesystemet kan ha stor betydningfor utviklingen i Nord-Norge og inngår dermed som en 

del av den næringspolitiske innsatsen under regjeringens nordområdepolitikk. 

 

Fiske har også tradisjonelt vært en viktig næringsvei for samene. I NOU 2016:26 Et 

fremtidsrettet kvotesystem vises det til at hvordan samiske interesser berøres, avhenger i 

stor grad av de aggregerte effektene av både de samiske aktørene og andre aktørers atferd, 

og vil være svært vanskelig å forutsi. 

 

Det fremgår av høringsnotatet at spørsmålene som reises i notatet, skal inngå i arbeidet med 

en melding til Stortinget om et fremtidsrettet kvotesystem. Vi viser til at det kan oppstå 

konsultasjonsplikt med Sametinget og eventuelle andre representanter for berørte samiske 

interesser om tiltak i en stortingsmelding.KMD viser til konsultasjonsprosedyrene punkt 9, og 

minner om at i saker der staten planlegger å konsultere med samiske lokalsamfunn og/eller 

særskilte interesser som kan bli direkte påvirket av lovgivning eller tiltak, skal staten så tidlig 

som mulig informere om hvilke interesser/organisasjoner staten mener saken berører, og 

drøfte samordningen av konsultasjonsprosessene med Sametinget. Vi kan bistå i 

vurderingen av spørsmål som gjelder konsultasjonsprosedyrene. 
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Side 2 
 

 

I høringsrunden om sjarkflåtens rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem, ser KMD 

særlig positivt på at høringsinstansene blir bedt om å gi en vurdering av betydningen av de 

alternative modellenes konsekvenser for kystsamfunnene. I etterkant av høringsrunden ber 

KMD om å få forelagt høringsinnspillene. KMD ber videre om å bli involvert i arbeidet med å 

vurdere om distriktsmessige konsekvenser av endringer i kvotesystemet bør utredes 

nærmere. I den forbindelse viser vi til KMDs veileder for distriktsmessige konsekvenser. 
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