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Høringssvar fra Vikna kommune – Vedtatt i hovedutvalg for næring, miljø og kultur 30.04.2015. 

 

Vikna kommune mener at det er helt uaktuelt med det frislippet som Tveteråsutvalget foreslår for 

norsk fiskerinæring. Hvis alle flertallsforslagene blir gjennomført vil vi få en kystbosetting som ikke er 

til å kjenne igjen fra i dag, med en omfattende sentralisering. Slik vil ikke Vikna kommune ha det. 

Kysten er ikke til salgs. 

 

At den nye fiskesalgslagsloven skal under lupen før loven har begynt å virke er helt uaktuelt for 

Vikna. Kommunen  mener at fiskeren som selger av fangsten har siste ord i prisforhandlingene. Et 

enstemmig Storting  har nettopp  vedtatt en ny fiskesalgslagslov, som har virket ca ett år. Utvalget 

mener at det er ingen grunn til å endre det som virker. Dagens organisering av fiskeriene er en 

suksess. Det samme gjelder omsetningen gjennom salgslag. En fiskereid  flåte, slik det er regulert 

gjennom deltakerloven, sikrer at verdiskapingen fra høstingen av den evigvarende fiskeressursen, 

kommer kystsamfunnene til gode. 

Deltakerloven bør ikke endres. Det er bra for landet at vi har nasjonal kontroll med fiskeressursene, 

og at det er befolkningen i kystsamfunnene som forvalter og høster ressursene gjennom lokalt eide 

og lokalt drevne fiskefartøyer. 

 Ikke minst er det viktig hvis en skal oppnå det mange er opptatt av nå; at hovedlinjene i 

fiskeripolitikken står seg uavhengig av valgutfallet hvert fjerde år. Noe som også understrekes av  

størstedelen av næringen selv, er betryggende. 

 

Det er ikke flertall i Stortinget for å gjøre endringer i fiskesalgslagsloven. Det er heller ikke flertall for 

vesentlige endringer i deltakerloven. En lov som regulerer retten til deltakelse i fiskeriene. 

Regjeringen bør  derfor legge til side de forslag det definitivt ikke er flertall for i Stortinget, slik at 

debatten kan dreie seg om det som er aller viktigst for å lage den norske «fiskekaka»  større: 

forskning, ressursforvaltning, reint hav, innovasjon, redskapsvalg, markedsføring, internasjonal 

markedsmakt, rekruttering, utdanning og nasjonal  kontroll over fiskeressursene. På flere av disse 

områdene gjør utvalget interessante refleksjoner og analyser som det er god grunn til å gå dypere inn 

i. Det er viktig at så vel negative som positive utslag av endringer blir grundig belyst. Ikke minst 

gjelder det i forhold til samfunn, regional utvikling, klima og miljø. 

 

Noe av det mest spennende som har skjedd mellom organisasjonene i norsk marin sektor det siste 

året er etableringen av sjømatalliansen. Denne alliansen mellom organisasjonene i flåteleddet og 

landindustrien bør kunne gi hele marin sektor et løft innenfor så vel forskning som internasjonal 

markedsmakt.  Dette er noe hele stortinget bør ta tak i. Vikna kommune forventer at 

fiskeriministeren og regjeringen holder god kontakt med Stortinget i denne saken, med tanke på å 

skape en bred forankring i politikken. 

 

Vikna kommune er opptatt av at næringsutøvere, om det er i marin sektor eller andre sektorer, har 

stor grad av forutsigbarhet og langsiktighet for sin virksomhet. Det er viktig for investeringsvilje og 



investeringsmuligheter. Derfor må innholdet i lovverket - i selve rammeverket - holde seg noenlunde 

stabilt. 

Men viktigere enn politikken er hvordan sjømatsektoren både på sjø og land klarer å utnytte de 

mulighetene som ligger i fiskeressursene og markedene. Storting og regjering  må  bidra med å stå 

opp for en fiskerinæring som også i framtiden skal være godt spredt langs kysten, og  legge til 

rettefor at store og små aktører både på sjø og land, godt forankret i dagens lovverk og på norske 

hender 

 


