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God Dag 
 
 
Jeg skriver ikke for å argumentere så veldig for eller imot «Hjeltnes kvota», det er det sikkert mange 
andre som gjør. Jeg har heller ingen behov for å være noen formell høringsinstans.  
 
Men jeg har et poeng jeg ønsker å fremheve, så finner dere sikkert riktig person som leser dette. 
 
Det er jo opp gjennom årene prøvd mange slags ordninger, og jeg har med mine 23 års erfaring som 
fiskekjøper sett mange uventede utslag av forskjellige ordninger. Uten å gå inn på de gamle 
historiene så oppsto det på et tidspunkt noe som jeg døpte «vekslingsmetoden». Det var altså 
fiskekjøpere som hadde tilgang på kvoter – og som ikke bare tilbød de til en lokal fisker. Nei, de 
ringte selvfølgelig en som IKKE leverte til det aktuelle fiskebruket men heller hos konkurrenten. «Kom 
til oss så skal du få ekstra kvote». (samfiske gjaldt på et tidspunkt også større båter). Vilkåret var 
imidlertid at de også måtte levere sin egen kvote på det aktuelle bruket. Vi opplevde dette helt 
konkret, på et lite anlegg mistet vi den største leverandøren vår for den aktuelle sesongen. Uansett 
hvilken pris eller andre service vilkår vi hadde tilbudt så hadde vi aldri matchet en ekstra kvote (det 
var heller ikke struktur den gangen). Vedkommende fisker som hadde levert i mange år her hadde 
rett og slett ikke råd til å si nei til dobbel kvote. Det skapte ikke bare uro hos oss men også hos fiskere 
som hadde levert i mange år på det aktuelle bruket, de fikk jo ikke et slikt tilbud for de var jo der til 
vanlig, poenget for kjøperen var å gjøre de aktuelle 150 tonnene om til 300 tonn…. 
 
Dere må altså IKKE innrette denne ekstra kvoten på et slikt vis at kjøperen har mulighet til å styre 
båter sin egentlige kvote gjennom dette ekstra tilbudet, «du blir prioritert med ekstra kvote i høst 
hvis du kommer med din egentlige kvote til neste år». Da har man forrykket konkurranse situasjonen 
totalt på kysten, ikke bare gjennom disse ekstra tonnene men for et langt større kvantum. Det kan 
gjøre ubotelig skade for enkelte fiskebruk. De blir satt ut i en konkurranse de ikke kan delta i. Jeg 
understreker at jeg snakker ikke om disse 3000 tonnene i seg selv, jeg snakker om at ikke noen blir 
satt i posisjon til å «styre» hvilke båter som gjør hva med sin egen kvote. Og tro meg, både fiskere og 
kjøpere er noen ganger langt mer kreativ enn man klarer å forutse når forskrifter lages. 
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