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Folket må eie fiskerettighetene 

Deltakerloven knytter fiskerettighetene til fiskerne selv. Denne hovedregel i 

fiskeripolitikken gir kystsamfunnene en trygghet om at retten til å fiske eies av 

folk som bor ved kysten. Skjer det et frislipp av fiskerettighetene frykter vi at 

andre eier/utenlandske eierskap overtar rettighetene. Dette får konsekvenser 

for folk som bor langs kysten. 

Dette uttaler Øst-Finnmark regionråd i forbindelse med Tveterås-utvalgets utredning 

om sjømatindustrien i Norge. Rådet har drøftet utredninga som ble framlagt før jul på 

sitt møte i Kirkenes 9. og 10. februar. 

Deltakerloven har siden 1917 sikret norske fiskere retten til fiske, samt gitt garantier 

for at fiskebåtene eies av aktive fiskere. Vi ser at flertallet i utvalget vil oppheve loven, 

og gi også fiskeindustrien muligheter til å eie fiskekvoter. I tillegg vil utvalget oppheve 

leveringsplikten og bearbeidingsplikten. Dette synes Øst-Finnmark regionråd er svært 

uheldig og frykter for negative effekter for fiskerisamfunnene langs kysten. 

Fiskeripolitikken i Norge har alltid vært en viktig del av grunnlaget for aktiviteten i 

kystsamfunnene i Finnmark. Selv om dagens ordninger har sine svakheter, vil de 

foreslåtte og kraftige endringer virkelig utfordre sysselsetning og bosetting i Øst-

Finnmark. Vi vil så sterkt vi kan advare mot at det ikke blir gjort irreversible vedtak 

som gjør at kystbefolkningen ikke kan få fiskekvote og mister retten til å drive fiske. 

Regionrådet vil advare mot å løse opp i deltakerloven. Det kan føre endringer det 

senere ikke er mulig å endre på. Dermed kan eierskapet til de norske fiskeriressurser 

være evig tapt, i stedet for evig eid av folket. 

Regionrådet oppfatter at NOU 2014:16 fra Sjømatindustriutvalget som nå er på 

høring legger opp til sjøslag om deltakerloven og fiskesalgsloven. For Finnmark kan 

det bety at trålernes kvoter ikke trenger følges av en leveringsplikt, samt at andre enn 

fiskerne eier fartøyene som kvotene er knyttet til. Eierskapet kan være investorer fra 

multinasjonale børsnoterte selskaper. Noe som kan tappe kystsamfunnene for 

verdiskapinga i næringa.  

Det er ikke gjort noen konsekvensvurderinger forslaget til utvalget. Det vil være 
naturlig og helt påkrevet når såpass dramatiske endringer foreslås i norske 
fiskeripolitikk. I tillegg kan Tveterås-utvalgets forslag kan ha dramatiske følger for 
kystfiske og det sjøsamiske fisket. Det kan true det materielle grunnlaget for den 
sjøsamiske kulturen. Skjer det har myndigheter i henhold til folkeretten plikt til å 
foreta en konsekvensutredning av dette. Noe regjeringa må etterleve, dersom 
utvalgets forslag skal videreføres til gjeldende politikk.  
 

Øst-Finnmark Regionråd anbefaler at utvalgets forslag ikke gjennomføres. 


