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Til postmottak@nfd.dep.no 

 

Tveteråsutvalget høringsinnspill mm 

 

Kjære fiskeriminister. 

Jeg vil gjerne gi noen råd og meningsytringer i forbindelse med utvalgets arbeid samt annet. 

Jeg mener i utgangspunktet at mandatet var feil. 

Det burde heller ha vært: 

Hvordan kan fiskebestandene best forvaltes og utnyttes for å sikre bosetting og verdiskapning 

for kystsamfunnene, særlig Nord-Norge og spesielt Finnmark. 

 

Hovedproblem for fiskeindustrien i Norge er det høye lønnsnivået, men det vil vel ingen snakke 

om. 

 

Jeg mener det er avgjørende viktig at kystflåten har en  størst mulig andel av kvotene. De har 

ingen foredlingsmuligheter ombord og må derfor levere til lokal fiskeindustri. 

Kystflåten er med å sikrer lokal aktivitet, bosetting, verdiskaping og leveranser til 

fiskeindustrien. 

 

Store fiskefartøyer som trålere etc. fryser ned og foredler ombord og tilfører lokalsamfunnene 

svært lite eller intet. Jeg synes det er forferdelig hvordan Røkke & co har rundlurt 

Finnmarksamfunnene og fratatt dem fiskeressursene. Fiskekvotene skulle vært lagt igjen på 

kaia som AP-politikerne sa, men ikke gjorde noe med da de hadde makten. Fiskekvotene må i 

størst mulig grad tildeles den lokale kystflåten der hvor fisken finnes og hvor det virkelig 

trengs, for å hindre at så å si hele lokalsamfunnene etterhvert består av Navere. 

 

Det å tildele fiskeindustrien nye fartøyskvoter er ikke veien å gå, det er prøvd før med 

skremmende resultat. Det ender opp med at kvotene blir solgt på nytt og forsvinner fra 

lokalsamfunnene. 

Island er et eksempel på hvordan det går galt. 

 

Egentlig bør ingen ha såkalte «Evigvarende kvoter». Fisken tilhører folket. 

For å markere dette bør det av fiskere kunne betales en mindre ressursavgift til staten, 

øremerket til forskning og tiltak for å bedre fiskebestandene. 

Store fartøyer med god inntjening må kunne betale en større andel i ressursavgift. 
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Jeg tror spesielt tråling er en lite heldig fiskemetode. Den ødelegger mye fisk og sjøbunn. Men 

det er vel slik at det en ikke ser, bryr en seg ikke så mye om. 

Uansett mener jeg at store havgående fartøy ikke skal ha «evigvarende kvoter». Skal de 

fortsatt få holde på, må de inn i en eller annen «Anbudsordning» slik at endel av verdiskapingen 

tilkommer storsamfunnet og eventuelt komme de lokalsamfunn tilgode der de opprinnelig kom 

ifra, les Nord-Norge. Anbud og konkurranse har vi overalt i samfunnet. Så hvorfor ikke i 

havgående fiskerier som tråling, snurpenot, ringnot etc. 

 

Jeg ber om at du prøver å rette opp urettferdigheten som har skjedd med overføring av 

fiskekvoter fra lokalsamfunnene i Nord-Norge til store havgående fartøyer hjemmehørende helt 

andre steder. Før kvotene tilbake til kystflåten som må levere lokalt. Det skaper liv og aktivitet 

der de ikke har noe annet å leve av. 

 

En annen ting til slutt: 

Dette med særlige kvoter for sjøsamiske områder er en merkelig ordning. Her har en masse 

nordmenn levet og fisket på kysten i århundrer siden norrøn tid. Og så skal noen enkelte, 

såkalte sjøsamer, ha helt spesielle ekstra rettigheter. Disse sjøsamer er like gode nordmenn som 

alle andre og de har neppe vært der så lenge som nordmenn av norrønt opphav. 

Slik det nå er, kappes kommuner om å bli såkalte sjøsamiske områder selv om det neppe 

oppholder seg en eneste sjøsame der. Hva er egentlig en sjøsame? 

Selv bor jeg i Telemark, har en liten fiskesjark eiet av et selskap registrert i Finnmark. Har 

derfor selv sjøsamisk kvote i en kommune hvor jeg tror det ikke oppholder seg en eneste aktiv 

sjøsame. Er det noen mening i slikt? En nordmann er en nordmann og i fiskesammenheng bør 

de behandles likt. 

 

Ønsker deg og regjeringen alt godt og god fremgang i deres viktige arbeid for vårt kjære og 

gode land. 

 

Med de aller beste hilsener fra en ihuga Høyremann 

 

Geir Teigen 

Bolkesjø 

3680 Notodden   


