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Svar på høring - Strukturkvoteordning for den minste kystflåten 
 
Det vises til høringsdokumenter datert 29.04.2014 med utvidet svarfrist til 04.07.2014. 
Høringssaken har vært forelagt fylkesutvalget, som i sitt møte 17. juni 2014 fattet følgende 
vedtak i sak 34/14 – «Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten»: 
 
 

1. Finnmark fylkeskommune konstaterer at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) 
fremmer forslag om strukturering av nasjonale fiskeriressurser for den minste kystflåten 
gjennom forskrift. Forslaget vil kunne gi store negative konsekvenser for fiskerinæringen, 
kystsamfunnene og sjøsamisk kultur. En slik strukturering vil i praksis være irreversibelt. 
Fylkeskommunen mener derfor at betydningen av denne saken ikke kan fremmes 
gjennom en forskrift, men må behandles som et lovendringsforslag og legges frem for 
Stortinget. 

 
2. Finnmark fylkeskommune viser til at Finnmark fylkesting i FT-sak 10/45 har vedtatt at det 

er et prioritert mål at fiskerinæringen fortsatt skal bidra til vekst og utvikling for næringsliv 
og lokalsamfunn i Finnmark. Det er videre vedtatt at sikring av kvotegrunnlaget, 
finnmarkingers rett til å drive fiske i Finnmark og rekruttering vil være viktige fokus- og 
innsatsområder i denne sammenhengen. 

 
3. Finnmark fylkeskommune støtter ikke forslaget om innføring av en strukturkvoteordning 

for fartøy under 11 meter. Fylkeskommunen ønsker ikke at dagens fiskerinæring skal 
bestå av få aktører som sitter på de fleste torskerettighetene, mens fiskeværene sakte 
men sikkert dør ut. 

 
4. Finnmark fylkeskommune mener at grunnlaget og behovet for forslaget er mangelfullt 

dokumentert, og nødvendigheten av å innføre strukturkvoteordning for den minste 
kystflåten fremstår som uklar. Fylkeskommunen deler departementets oppfatning om at 
det kan virke ulogisk å vurdere strukturkvoteordning for den minste kystflåten når de aller 
fleste fartøyene kunne starte året med fritt fiske fram til midten av mars.  

 
5. Finnmark fylkeskommune påpeker at kvotetaket under alle omstendigheter bør settes 

lavest mulig. Gjentatte hevinger av kvotetaket i strukturkvoteordningen kan føre til en 
uheldig flåtestruktur. Fylkeskommunen vil derfor be NFD om å skjerpe adgangen til å 
heve kvotetaket for øvrige fartøygrupper med tilgang på strukturkvoter. 
 



 

 
 

6. Finnmark fylkeskommune viser til at gjennomsnittsalderen for fiskere er høy. Rekruttering 
til fiskeyrket vil være hovedutfordringen fremover.  Derfor er det viktig at unge, som 
ønsker å satse på fiskeyrket og anskaffe eget fiskefartøy, gis økonomiske rammevilkår 
som gjør at de får muligheten til det. 
 
Strukturering under 11 m kan medføre at kostnadene for å anskaffe fiskefartøy og kvoter 
blir for høy og dermed redusere rekruttering til fiskeyrket. 
 
Antall fiskefartøy under 11 m vil ved strukturering bli betydelig redusert og kan gi 
negative konsekvenser for fiskeriavhengige distrikter. 
 
Fiskeindustrien vil få mindre råstoff og grunnlag for mottaksanlegg kan bli redusert som 
følge av struktureringen. 
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