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 Enstemmig vedtak: 

Fiskeflåten i Nord-Norge har de siste tiårene vært gjenstand for en omfattende nedbygging. 
Som flere utredninger har vist, har denne nedbyggingen flyttet fiskerirettigheter fra små til 
store båter og fra nord til sør. Dette har ført til at fiskeflåten i en rekke kystkommuner nærmer 
seg, eller har kommet under den kritiske grensen for å kunne opprettholde et levende fiske-
rimiljø og lokale fiskemottak.  

I 2010 vedtok de fire nordligste fylkestingene en felles fiskeripolitisk strategi. Her ble det ut-
trykt bekymring for nedbyggingen av kystfiskeflåten. Fylkestingene ba regjeringen snarest 
”utrede hvordan en kan forhindre videre nedbygging (…)”. I uttalelsen ble regjeringen også 
bedt om å foreta en evaluering av strukturkvoteordningen som inkluderer hele kystfiskeflåten.  

I 2013 vedtok årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag å gå mot strukturkvoter for båter under 
11 meter. Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag vedtok det samme i mai 2014. Også Sameting-
et har vendt tommelen ned for strukturkvoter for den minste sjarkflåten.  

Det er pr i dag i underkant av 5000 registrerte norske fiskefartøy under 11 meter. Av disse 
har rundt 1200 fartøykvoter for torsk, hyse og sei. De øvrige fisker i åpen gruppe. Av totalt 
vel 1900 fartøy med torskerettigheter, utgjør fiskefartøyene under 11 meter hovedtyngden av 
den norske kystfiskeflåten. Den overveiende delen av denne holder til i Nord-Norge.    

Strukturering i flåten under 11 meter har potensial til å redusere antall båter med rettigheter 
fra 1200 til 400. I tillegg vil presset på fisket i åpen gruppe øke. I alle flåtegrupper har antall 
fartøy gått markant ned siden 2002, med unntak av fartøy mellom 10 og 11 meter. Her har 
flåten økt med ca 12 % og økningen er kommet i de tre nordligste fylkene. Mange steder 
skyldes økningen at ungdom har etablert seg som fiskere – fordi det i denne flåtegruppen er 
mulig å komme inn uten å kjøpe kvoter.  Flåten under 11 meter er derfor en viktig rekrutte-
ringsarena for ungdom som vil satse på næringsutvikling gjennom fiskeri. Åpning for struktu-
rering i denne flåtegruppen vil svekke rekrutteringen av ungdom til kystfisket.   

Salten regionråd vil på denne bakgrunn gå imot at det åpnes for strukturkvoter i kystflåten 
under 11 meter. Ettersom hovedtyngden av denne flåtegruppen er i nord, berører dette en 
rekke kystkommuners vilkår for bosetting og sysselsetting, samt grunnlaget for at fiskeriene 
skal komme kystsamfunnene til gode. Salten regionråd krever at denne saken blir lagt fram 
for Stortinget til endelig behandling.  

 


