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Sjarkfiskeflåtens

Fylkestinget i Troms vedtok i møte 12.06.2018, sak 45/18 "Sjarkfiskeflåtens
rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem - drøftingsnotat for høring":
1. Fylkestinget i Troms har behandlet drøftingsnotatet «Sjarkflåtens rolle i et
fremtidsrettet kvotesystem» Nærings- og Fiskeridepartementet har på høring med frist
14. mai 2018. Selv om høringsfristen er satt til 14. mai 2018, har departementet uttalt
at det ikke er til hinder for at departementet tar i betraktning også høringsinnspill som
kommer etter fristen. Da kystfiskeflåten er særdeles viktig i de tre nordnorske fylkene
synes fylkestinget det er meget uheldig at ikke høringsfristen ble satt slik at det
folkevalgte nivået rakk å behandle saka innen ordinær frist.
2. Fylkestinget i Troms viser til høringsuttalelsen i sak 33/17 «NOU 2016: 26 Et
fremtidsrettet kvotesystem (Eidesenutvalget)» hvor:
- Viktigheten av fiskerinæringen i Troms ble fremhevet – flåte og landindustri og
leverandørindustri må ses i sammenheng. Forutsigbarhet i kvotesystemet er
viktig (pkt. 2).
- Bedriftsøkonomisk effektivitet alene skal ikke være premiss for utviklingen i
fiskerinøringen, samfunnsmessige forhold skal også vektlegges sterkt i utforming
av regelverket (pkt. 3).
- Ut fra betydningen fartøy med kvote med hjemmelslengde under 11 har for
aktivitet i kystsamfunnene i Troms anbefales ikke at denne får tilgang til
strukturkvoteordning (pkt. 7).
- Fylkestinget støtter forslag om at hjemmelslengde erstattes av faktisk lengde der
det er relevant i forhold til regler om utskifting, forlengelse og sammenslåing
(strukturering, og i de årlige reguleringene. Fartøygrensene på 11, 15, 21 meter
videreføres (pkt. 10).

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
864870732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

2
3. Fylkestinget i Troms fraråder med bakgrunn i Fylkestingets vedtak i sak 33/17 at
foreslåtte sammenslåingsmodeller for sjarkflåten i høringsnotatet innføres.
4. Fylkestinget i Troms anbefaler, dersom det innføres sammenslåingsordning for
fiskefartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter (13 meter), at modell
1 velges – dvs. det samme strukturkvotesystem som den større flåten har i dag og et
kvotetak på 2 kvotefaktorer.
5. Fylkestinget i Troms fraråder modellene 2, 3 og 4 da overgang til kvote etter faktisk
lengde vil svekke fartøygruppa da fartøy med faktisk lengde over 11 meter vil gå ut av
gruppa og ta med seg kvotegrunnlaget til ny gruppe. Hvilke fartøy med faktisk lengde
under 11 meter som eventuelt får tilgang til sammenslåingsordning ved eventuell
innføring vil avhenge av eierskap til fartøyene i dag og vil på sikt medføre krav om
endring/likebehandling innad i gruppa slik at alle har de samme reglene.
6. Fylkestinget i Troms anbefaler et kvotetak på 2 kvotefaktorer og at grad av avkorting
ved bruk av sammenslåingsordning forutsettes likt for alle modellene 1 – 4 i drøftingsnotatet. Samfiskeordningen der en fisker som eier flere fartøy forutsettes opphevet ved
eventuell innføring av sammenslåingsordning.
7. Fylkestinget er opptatt av rekrutteringsmuligheter til fiskeryrket. For ungdom som vil

gjøre karriere som fisker vil en sjarkflåte som benytter seg av
sammenslåingsordninger gjøre terskelen høyere. På grunn av økte kvotepriser som
følge av slike ordninger, vil det kunne bli uoverkommelig for mange å stille
tilstrekkelig kapital til å kjøpe seg inn i sjarkflåtens lukkede fartøygruppe under 11
meter.
Saksfremlegg og saksprotokoll for fylkestingssak 45/18 vedlagt.
Med vennlig hilsen
Gunnar Davidsson
ass. næringssjef

Kjetil Helstad
spesialrådgiver
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