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        Uttalelse fra Flakstad kommune til Sjømatindustriutvalgets innstilling. 
 

 

Fiskeripolitikken og rammene for våre fiskerier blir stadig utfordret. 

Ikke minst har det regjeringsoppnevnte Tveteråsutvalget, hvis mandat var å utrede 

sjømatindustriens rammevilkår, i sin redegjørelse kommet med  forslag om kraftig 

liberalisering og endringer  av fiskeripolitikken. 

Utvalget ønsket også, og fikk aksept for et utvidet mandat hvor det er lagt opp til en 

gjennomgang og vurdering av hele fiskeripolitikken. 
 

Utvalgets såkalte offentlige utredning har skapt debatt og tildels opprør både i våre 

fiskerisamfunn og hos næringsaktører og fiskeriorganisasjoner. 

Norges Råfisklag har også engasjert seg sterkt mot utvalgets forslag.  

Lagets administrerende direktør Trygve Myrvang, som var medlem av utvalget og 

tilhører utvalgets mindretall, advarer sterkt mot de foreslåtte lovendringer og ønskede 

frislipp innen næringen. 
 

Kommunestyret i Flakstad har sett på denne NOU-en  fra Tveteråsutvalget, og vil  

komme med følgende innspill: 
 

Etter å ha gjennomgått innstillingen, ser vi på side 123-124 i kapitlet om 

konsekvenser, at utvalgets flertall legger opp til at dagens system med kjøp og salg av 

kvoter skal fortsette og betydelig forsterkes. 

Det foreslås her at næringsaktørene (industrien og fiskerne) bør få betydelig 

større handlingsrom for å kunne gjennomføre såkalt vertikal og horisontal 

organisering. 

Fiskeindustrien skal etter utvalgets forslag få rett til å eie/kjøpe egne kvoter og 

fiskefartøy. 

Videre skal fiskebåtrederne få anledning til å samle et ubegrenset antall kvoter på 

sine fartøy. Begge forslag innebærer etter kommunestyrets mening økt fart i en 

struktureringsprosess som allerede har utarmet mange kystsamfunn. 

Utvalgets flertall foreslår også at det gjennomføres endringer i 

førstehåndsomsetningen for villfisk. 

For at en slik radikal omlegging av fiskeripolitikken skal kunne gjennomføres, 

anbefaler utvalget videre at deltagerloven, råfiskloven og trålernes leveringsplikt må 

fjernes eller omarbeides. 
 

Oppsummert er Tveteråsutvalgets forslag nærmest en påstand om at norsk 

kystfiskeflåte, i for små kystsamfunn, besitter for stor andel av våre fiskeressurser. 

Forslaget er også stikk i strid med tradisjonell god norsk fiskeripolitikk 
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hvor  prinsippene om en variert fiskeflåte med kystfiskeflåten som bærebjelke 

understrekes. Det Norske folks eierskap til ressursene i havet, næringens 

samfunnsansvar og vern av dagens fiskerilovgivning er også grunnleggende krav i vårt 

program. 
 

Det er ingen tvil om at man her står overfor oppsiktsvekkende 

og tildels farlige forslag fra professor Tveterås og flertallet i hans utvalg. 

Forslag som etter vårt syn truer både fiskerinæringens og kystens framtid. 

Det farlige er at utvalget fullstendig vil overlate til markedet hvor retten til å fiske 

skal havne. 

Tanken om fisken i havet som privat rettighet for den som kan betale mest, har her  

fått feste seg, og sett i forhold til at vi i dag har en Høyre/Frp regjering som i stor grad 

ser ut til å legge tilrette for kapitalinteressene i vår fiskerinæring, bør kysten på alle 

nivå 

engasjere og markere seg i denne saken.  
 

Det er viktig å understreke at noen prinsipper i utformingen av norsk fiskeripolitikk 

må stå fast for at det i framtiden skal være et bærekraftig og levende kystsamfunn. 
 

Fiskeflåten må være fiskereid.  

Det er et godt prinsipp at den som drifter havet også eier båten. Dette har sikret og vil 

sikre at all norsk fisk tilbys i et åpent marked. 

Likeså sikrer det langt på veg at eierne lever og bor i kystsamfunnene 

 

Deltagerloven må stå urørt. 

Hvis ikke vil  kapitalsterke industriaktører (konsern) og andre aktører enn fiskerne 

skaffe seg større og større eierskap til ressursene(fiskekvotene) 

Risikoen for utenlandsk eierskap til retten til å fiske øker betydelig. 

Dette medfører at eiermiljøene langs kysten svekkes. Rettigheter og fiskeflåte vil raskt 

havne i et fåtall kapitalsterke miljøer. (Jfr.forholdene på Island) 

 

Begrensningene i antall kvoter pr. fartøy må ikke oppheves. 

Dette vil i likhet med endring av Deltagerloven få betydelige samfunnsmessige 

konsekvenser. 

I likhet med eierutviklingen i laksenæringen kan man her se for seg at retten til å fiske 

her i landet tilhører noen få konserner (norske eller utenlandske). 
 

Det er ingen gode grunner til å svekke råfiskloven. 

Vi har pr. d.d. en helt ny fiskesalgslagslov som er enstemmig vedtatt av vårt Storting. 

Fiskesalgslagene har vært en suksess, og fungerer godt. 

Dette bekreftes til eksempel av Fiskekjøpernes Forening(små og middelstore 

mottaksanlegg) som har uttrykt kraftig motstand mot Tveteråsutvalgets innstilling og 

mener at Råfiskloven ikke er til hinder for bedriftenes muligheter til fortjeneste. 
 

Trålernes leveringsplikt bør opprettholdes. 

En avvikling av denne vil være irreversibel, og konsekvensen er og vil være 

nedleggelse av arbeidsplasser i fiskerisamfunnene. 

Det må utredes mer fleksible ordninger, som letter praktiseringen av leverings og 

bearbeidingsplikten. 
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Den fiskeripolitiske tautrekkingen som  lenge har foregått her i landet gavner beviselig 

verken ressurs eller samfunn. 

Debatten i kjølvannet  av Tveteråsutvalgets innstilling er i så måte uhyre viktig.   

 

Det er en sammenheng mellom flåteleddet og den landlige fiskeindustrien, disse er 

gjensidig avhengig av hverandre. 

Dette betyr at det er nødvendig å se disse næringsaktørene i en sammenheng. 

Sammensetningen av utvalget ble derfor helt feil. 

Når det skal diskuteres framtidig utvikling i norsk fiskeri så burde begge parter være 

jevnt representert i utvalget. 

 

Flakstad Kommunestyre ser med stor bekymring på hvordan lokalsamfunnene i 

Flakstad skal fungere i fremtiden dersom de nevnte endringer i norsk fiskeripolitikk 

gjennomføres. 

Ved større enheter i kystflåten vil levering av råstoff i lokalsamfunnet endres, dette vil 

ha som konsekvens at dagens infrastruktur og tilbud kan bortfalle. 

Resultatet vil bli fraflytting og en dramatisk endring av hele strukturen i vårt 

lokalsamfunn. 

 

Flakstad kommunestyre ber regjeringen se på de momenter som nevnes i  

uttalelsen når stortingsmeldingen skal utformes. 
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