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HØRINGSUTTALELSE TROMS FYLKESKOMMUNE - FORSLAG TIL 

ENDRINGER I DELTAKERLOVEN OG HAVRESSURSLOVEN - ET 

KVOTESYSTEM FOR ØKT VERDISKAPNING 

 

Fylkesrådet vedtok i sak 300/19 «Høring - forslag til endringer i deltakerloven og 

havressursloven - et kvotesystem for økt verdiskapning» i møte 11.12.2019 følgende: 

 

1. Fylkesrådet i Troms har behandlet «Forslag til endring i deltakerloven og 

havressursloven – oppfølging av MELD. ST. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt 

verdiskapning» Nærings- og Fiskeridepartementet med høringsfrist 03.12.2019.  

 

2. Fylkesrådet stiller seg kritisk til at man nå foreslår endringer i deltakerloven og 

havressursloven da Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning 

ennå ikke er behandlet i Stortinget. 

 

3. Fylkesrådet er positiv til innføring av fiskeritillatelser til erstatning for dagens ordning 

med spesielle tillatelser og årlige deltakeradganger. Dette vil kunne være positivt 

under forutsetning av at myndighetene fortsatt har mulighet for å tilbakekalle 

fiskeritillatelsene med utgangspunkt i at fiskeressursene tilhører fellesskapet. Dette må 

heller ikke endre fiskeritillatelsens rettslige status eller bidra til ytterligere 

pulverisering av skillet mellom hav- og kystfiskefartøy.   

 

4. Fylkesrådet i Troms støtter ikke forslag om innføring av system med kvotefaktorer og 

varighet på disse. Fylkesrådet viser til pkt. 4 og 5 i Troms fylkestings vedtak i sak 

33/17 «Eidesen-utvalget» som er som følger: 

«Fylkestinget støtter ikke utvalgets forslag om overgang til kvotetillatelser som 

andel av norsk totalkvote etter fradrag av avsetning til ekstrakvoter, da det vil 

begrense myndighetenes mulighet til å gjennomføre tiltak av langsiktig karakter 

som sikrer at 3 fiskerinæringen fortsatt er viktig for å sikre attraktive 
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kystsamfunn. Ekstrakvoteordningene er viktige politiske verktøy for å oppnå 

særskilte mål, og anbefales opprettholdt. Det anbefales ikke at kvotetakene heves. 

 

Fylkestinget legger til grunn at fiskeriressursene er et felles eie, og at rettighetene 

til utnyttelse ikke på varig basis kan overdras til private i form av tidsuavgrensede 

kvoter. På bakgrunn og av hensyn til fiskerinæringens betydning for kysten ønsker 

fylkestinget at gjeldende strukturkvoteordninger videreføres og at strukturkvoter 

faller tilbake i tråd med gjeldende regelverk. Retildeling av tilbakefalte 

strukturkvoter må utredes nærmere, herunder regionalt tilbakefall, muligheten til 

å bruke tilbakefalte strukturkvoter til rekruttering og/eller andre distriktsretta 

formål.» 

 

5.  Fylkesrådet støtter ikke innføring av ordningen som innebærer etablering av 

«Fellesskapets kvotebeholdning» som foreslått i Meld. St. 32 og som forslag til ny §17 

i Deltakerloven legger til rette for. Det vises til Troms fylkestings vedtak i punkt over 

fra sak 33/17. 

 

6. Troms fylkeskommune støtter forslaget om at samfiskeordningen på sikt avvikles. Det 

forutsettes at inntil hjemfall av kystflåtens kvoteandeler skjer, og for å sikre 

tilstrekkelig driftsgrunnlag for fartøy som skal drive samfiske, må det stilles krav om 

aktivitet (fiske på andre arter enn torsk). Det må også stilles krav om økt sikkerhet, 

knyttet til minimumsbemanning og fartøyinstruks. 

 

7. Ekstrakvoteordningene er viktig for å sikre rekruttering, sikre industrien tilgang til 

råstoff året gjennom og for fritids- og rekreasjonsfiske mv. Fylkesrådet forutsetter at 

avsetning til ekstrakvoter settes på et slikt nivå at formålet med ordningene sikres.  

 

8. Fylkesrådet i Troms er positiv til ny §14 i Havressursloven - Årlig kvoteutveksling. 

Forslaget er i tråd med Troms fylkestings vedtak i sak 33/17, punkt 8, som er: 

«Fylkestinget støtter forslag om tak på innleie av kvoter på 50% for å unngå 

opphoping av kvoter på enkeltfartøy. Forslag om at maks 20% av kvoten kan leies 

ut, støttes under forutsetninga av at fartøy som leier ut kvoten fisket minimum 

60% av kvoten på aktuelle art foregående år.» 

 

9.  Fylkesrådet viser for øvrig til Troms fylkestings vedtak i sakene 33/17 «NOU 2016: 

26 Et fremtidsrettet kvotesystem (Eidesenutvalget)» og sak 45/18 "Sjarkfiskeflåtens 

rammebetingelser i et fremtidsrettet kvotesystem - drøftingsnotat for høring". 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunnar Davidsson 

avdelingsleder Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Vedlegg:  

- Troms fylkesting, Høringsuttalelse «NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem 

(Eidesenutvalget)», sak 33/17, vår ref. 16/7955-9. 

- Troms fylkesting, Høringsuttalelse "Sjarkfiskeflåtens rammebetingelser i et 

fremtidsrettet kvotesystem - drøftingsnotat for høring", sak 45/18, vår ref. 16/4759-11.  

 

Kopi: 

- Fiskarlaget Nord, Postboks 59,  9251 TROMSØ 

- Norges Kystfiskarlag, Postboks 97,  8380 RAMBERG 

- Sømat Norge, Postboks 5471 Majorstua,  0305 OSLO 

- Sjømatbedriftene, Dronningens gate 7,  7011 TRONDHEIM 

- Finnmark fylkeskommune, Postboks 701,  9815 VADSØ 

- Nordland Fylkeskommune, Fylkeshuset,  8048 BODØ 

- Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 

 


