
 

Vår dato: 12.02.2016 Vår ref: 201300722-87 

Arkivkode: --- Deres ref: 15/5414-2/Astrup 
Martha 

Gradering:  
   

Saksbehandler: Johanne 
Salamonsen 
Telefon: +4778963117 
johanne.salamonsen@ffk.no 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon   +47 78 96 30 00 Org.nr        964 994 218 

Postboks 701 
9815 VADSØ 
postmottak@ffk.no 

Henry Karlsens plass 1 
9800 VADSØ 
www.ffk.no 

Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051 

  

Næringsavdelinga 
 

 

 

Det kongelige Nærings- og 
fiskeridepartement 
Postboks 8090 Dep 
0032 OSLO 
 
 
   

 

  
 
 

Høringssvar: Heving av kvotetak i kystflåten over 11 meter 
 
Det vises til høringsdokumenter datert 9.11.2015 med svarfrist 12.2.2016.  
 
Fylkesutvalget i Finnmark har i sitt møte 9.2.2016 behandlet høringen jf. sak 6/16 «Høring: 
Heving av kvotetak i kystflåten samt fjerning av fylkesbindinger», og vedtok følgende 
høringsuttalelse: 
 
 

1. Finnmark fylkeskommune er bekymret for at Nærings- og fiskeridepartementet mener at 
det er en naturlig utvikling at de nasjonale fiskeressursene skal fordeles på færre større 
enheter, og at det legges til rette for at dette kan skje raskt og effektivt, og til størst mulig 
gunst for de som i dag har eksklusiv rett til å høste av fellesskapets ressurser.  

 
2. Finnmark fylkeskommune påpeker at utviklingen vedrørende rettigheter til fiske og fangst 

avhenger av hva myndighetene legger til rette for, og hvorvidt verdien av en levende kyst 
tas med i regnskapet når lønnsomhet skal vurderes. Finnmark fylkeskommune etterlyser 
denne delen av regnskapet, og mener at det må være et mål at flest mulig skal ha et 
arbeid som man kan leve godt med og som bidrar positivt til de kystsamfunnene vi har 
igjen, fremfor å lukke fiskeriene ytterligere til fordel for noen få.  

 
3. Finnmark fylkeskommune er positiv til at regjeringen nylig har oppnevnt et ekspertutvalg 

som skal vurdere det norske kvotesystemet, og se på mulige alternativ til dagens system, 
og som i tillegg skal vurdere strukturkvoteordningene. I denne sammenhengen stiller 
fylkeskommunen spørsmålstegn ved at det i forkant av utvalgets tilrådninger forslås mer 
eller mindre frislipp i forbindelse med strukturering av kvoter, og kjøp og salg av 
rettigheter generelt. Fylkeskommunen mener at man bør vente på ekspertutvalgets 
tilrådning vedrørende fremtidig norsk kvotesystem, og at forslagene som følger av denne 
høringen vil komplisere og vanskeliggjøre det viktige arbeidet som nevnte ekspertutvalg 
er satt til å gjøre.  

 
4. Primært mener Finnmark fylkeskommune at forslagene vil få særlige negative 

konsekvenser for Finnmark og ber følgelig departementet om å revurdere forslagene 
fremmet i denne høringen, og heller iverksette tiltak som kan forhindre ytterligere 
privatisering og sentralisering av fiskeressursene. Fylkeskommunen mener at det må 
legges en grundigere evaluering av strukturkvoteordning til grunn, og at det lages en plan 
for hva som skal skje med strukturkvotene etter at de er tildelt i inntil 20 (25) år, før 



 

 
 

departementet ber høringsinstansene ta stilling til forslag om å øke kvotetaket. Dette 
gjelder også i forhold til eventuelle fremtidige forslag vedrørende innføring av 
struktureringsordning for den minste kystflåten under 11 meter.  

 
5. Finnmark fylkeskommune støtter ikke departementets forsalg om å heve kvotetak i 

strukturkvoteordningen og kan ikke se at dette vil medvirke til å sikre sysselsetting og 
bosetting i kystdistriktene jf. havressursloven § 7. Fylkeskommunen mener videre at 
forslag til alternativ strukturmodeller og full spesialisering, som gjør det mulig å 
strukturere inntil ti ganger grunnkvoten innenfor et fiskeri, er urovekkende og 
uakseptabelt.  

 
6. Finnmark fylkeskommune er enig i departementets vurdering i at heving av kvotetak 

mest sannsynlig vil medføre økt strukturering, og at det uten geografiske restriksjoner 
kan føre til ytterligere forskyving mellom landsdelene.  

 
I denne sammenhengen mener Finnmark fylkeskommune at fjerning av alle geografiske 
bindinger og avkortingsregler også vil bidra til å intensiverestruktureringsprosessene, og 
ikke minst gjøre nordnorske investeringsobjekter mer attraktiv for sørnorske og 
internasjonale aktører.» 

 
7. Finnmark fylkeskommune støtter ikke forslaget om å fjerne alle geografiske bindinger i 

fisket etter torsk, sei og hyse nord for 62 N med konvensjonelle kystfartøy og 
konvensjonelle havfiskeflåten, ei heller avkortingsregler for ringnot. For å slippe 
«problemet» med at de geografiske bindingene omgås og fartøymarkedene blir for små, 
kan regjeringen fjerne muligheten til salg ved flytting fra Nord Norge.  

 
Fylkeskommunen er uenig i at regjeringen skal legge til rette for maksimering av pris og 
størst mulig privat overskudd på videresalg av fiskerettigheter, og at verdiskapingen av 
dette er samfunnsøkonomisk forsvarlig.  

 
8. Finnmark fylkeskommune mener at formålet med de geografiske bindingene er å 

opprettholde den relative fordelinga av fartøyene som fisker torsk (torskekvoter) mellom 
fylkene i Nord Norge og fylkene i resten av landet. I denne sammenhengen bør unntaket 
om at fartøy fortsatt kan bli kjøpt fra Nordland, Troms eller Finnmark, til et annet fylke 
videreføres.  

 
9. Ved eventuell innføring av regionalbinding fremfor eksisterende fylkesbinding i fisket etter 

torsk, sei og hyse nord for 62°N mener Finnmark fylkeskommune at de tre nordnorske 
fylkene må inngå som en region, og at muligheten til å flytte rettigheter ut av den 
nordnorske regionen fjernes.  

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Johanne Salamonsen 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
 
 



 

 
 

  
   
 
 
 
 


