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HØRING - INNFØRING AV EI STRUKTURKVOTEORDNING FOR DEN MINSTE 

KYSTFLÅTEN FRIST 4.JULI 2014 - 

HØRINGSUTTALELSE TROMS FYLKESKOMMUNE 
 

 

Fylkesrådet vedtok i sak 140/14 i møte 01.07.2014 følgende:  

 

Fylkesrådet har behandlet «Høyring om innføring av ei strukturkvoteordning for den 

minste kystflåten» fra Nærings- og Fiskeridepartementet med høringsfrist 4.juli 2014 

(opprinnelig 13.06 2014). 

 

Forslaget vil medføre at fartøyeierne i større grad kan påvirke driftsgrunnlaget til eget 

fartøyet. Dette gir større forutsigbarhet i et fartøys kvotegrunnlag for kommende år og 

dermed kan fartøyeierne planlegge og eventuelt ha mannskap, eventuelt øke mannskapet.  

 

Innføring av strukturkvoteordning for fartøy under 11 meter vil medføre færre 

kystfiskefartøy og dermed kan aktiviteten på land bli redusert. Fiskeriet vil trolig i større 

grad sentreres til færre fiskevær og dermed blir fiskerienes betydning i de andre 

fiskeværene i kyst-Troms mindre. Samtidig medfører dagens samfiskeordning at antall 

fartøy som faktisk deltar i fisket er lavere enn antall deltakeradganger.  

 

Fylkesrådet forutsetter at ordningene som sikrer relative stabiliteten i kvotegrunnlag 

innad i gruppene og mellom de ulike fylkene videreføres og sikres. 

 

I forhold til antall strukturkvoter et enkelt fartøy kan ha, anbefaler fylkesrådet at fartøy 

med hjemmelslengde under 11 m i størst mulig grad er lik det som er for andre 

kystfiskefartøy. 

 

 

.//. Saksfremlegg er vedlagt. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Anne Hjortdahl 

ass. næringssjef Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: 

- Fiskarlaget Nord, Postboks: 59, 9251 TROMSØ 

- Norges Kystfiskarlag, Postboks 97, 8380 RAMBERG 

- Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK 

- Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen, Fylkeshuset, 8002 BODØ 

- Finnmark fylkeskommune, Henry Karlsens plass 1, 9815 VADSØ 

 

Vedlegg:  

- Saksfremlegg fylkesrådssak 140/14 " Høring - Innføring av ei strukturkvoteordning 

for den minste kystflåten. Frist fredag 4. juli 2014" 

 


