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INNSPILL TIL HØRING OM ØKT KVOTETAK OG FYLKESBINDINGER 

Karlsøy Kommune mener at det nye forslaget om kvoteinstruks og forslag til økt kvotetak med heving 

av fylkesbindinger, vil bli en katastrofe for kysten. Det er en gavepakning for storkapitalen å få gripe 

om fiskeressursene til den mindre flåten, og som igjen kan omsettes nærmest fritt mellom store 

enheter og utenlands kapital. De mindre og mellomstore kystbåtene som forsyner fiskeindustrien 

langs norskekysten vil raderes bort, arbeidsplassene vil forsvinne og det vil bli mørkt i husene langs 

norskekysten. Man trenger ikke være profet for å skjønne at så vil skje når en f.eks vil tillate at 10-20 

kvoter tilhørende gruppen 11-15 meter kan struktureres på et gedigent kystfiskefartøy med lasterom 

på 500 kbm. En kan laste fisken rett på trailer og frakte den ut av landet uten bearbeiding på land.  

Forlaget om økt struktureringsgrad vil være i strid med hovedmålet i norsk fiskeripolitikk, og ikke 

minst i strid med havressursloven, hva angår forvaltning av felleskapets ressurser på en måte som 

sikrer sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.  

Kystflåten er delt inn i 4 grupper (kvoteenheter), 0-11, 11-15, 15-21 og 21-28. Vi mener at gruppene 

heretter må låses slik at store båter ikke skal kunne plukke opp kvoter i en lengdegruppe under 

båtens lengde. F.eks så skal ikke et fartøy på 20 meter få erverve kvoter fra gr 11-15.  Likeså må 

kvotetaket for strukturering overhode ikke økes, og det må aldri tillates strukturering under 11 m. 

Det ideelle ville være 2 strukturkvoter pr fartøy i egen gruppe.  

Det nye forslaget åpner også for heve fylkesbindingene, og en skal også ta bort regelen om at kvoter 

ikke skal kunne struktureres over fylkesgrensene. Historisk så har kvotene blir oppkjøpt av 

Vestlendingene. Uansett årsak, så er det ikke bra at så skal skje igjen med det lille vi har igjen av 

rettigheter i Nord-Norge og Nord-Trøndelag. Egentlig så burde det være kommunale bindinger, eller 

at kvotene ikke kan omsettes slik som ordningen med kongekrabbekvoter fungerer. De er ikke 

omsettbare. Da hadde en kunnet sikre rekruttering til yrket.  

I dag så har nærmest umulig for en vanlig mann å komme seg inn i yrket. Det er kun storkapitalen 

som har råd til det. Fiskeriministeren har sagt at han vil se på hele kvoteordningen på nytt, og det er 

bra. Hvorfor i all verden skal vi da ha det så travelt med å strukturere? Den nye kvoteordningen må 

bli på kystens og lokalbefolknings premisser. Hele befolkningen langs kysten må tas på råd og alvor, 

ikke bare fiskekvoteeierne som kan fristes til å tenke profitt. Det må ikke være hensynet til 

storkapitalen som skal bli rådende. Karlsøy Kommune vil at det skal være mest mulig sysselsetting, 

aktivitet og lys i husene langs norskekysten.   

Vi ber om at vårt innspill blir vurdert og tatt på alvor.  
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