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Nordland fylkesting  har i møte  26. februar -  1. mars etter  forslag fra Kystpartiet, SP, SV og
Venstre vedtatt følgende  uttalelse:

Rekruttering til fiskeriene

Fylkestinget i Nordland viser til at fiskerinæringa står overfor store utfordringer når det gjelder
rekruttering. Ungdommens valg av utdanning og yrke påvirkeres av svært mange forhold,
herunder lønn, arbeidsmiljø og fritid. For at fiskerinæringen skal kunne konkurrere om
arbeidskraften må den også kunne konkurrere med andre sektorer nettopp på de forannevnte
forhold.

Rekrutteringen til fiskeflåten har tradisjonelt skjedd ute i distriktene og i nær tilknyting til
utøvelse av yrket og annen tilstøtende næring opp mot fiskerinæringa. Etter å ha vært mannskap
en tid har det vært vanlig å anskaffe seg en egnet båt for så å starte opp fiske. Dette er ikke
lenger mulig, hvis man ikke kjøper en kvote. Fisket er blitt rettighetsbasert og for å få starte opp i
næringen må en kjøpe denne rettigheten til en dyr pris. Skal man drive fiske må kvoten være så
stor at både en anstendig årsinntekt oppnås og det er tilstrekkelig inntekt for å dekke kostnader til
båt og fiskeredskaper.

Gjennom lovgivning og den forvaltningspraksis som har blitt etablert er fiskekvotene blitt fritt
omsettelige. Med det har også mulighetene for at ungdom skal kunne komme inn i
rettighetsbaserte fiskerier med båtkvoter blitt vanskeligere. Kvotene er blitt så høyt priset at det
vil by på store problemer for yngre fiskere både å reise egenkapital og bankgarantier for slike
oppkjøp. Resultatet av denne praksisen de senere år er at gjennomsnittsalderen for norske
fiskere er blitt stadig høyere, og antall fiskere er blitt stadig redusert. Dette mener fylkestinget at
det må gjøres noe med.

Kvoter verdt nærmere 300 millioner kroner ble avsatt til forskning 12006. Mye av det kvantumet
som disse verdiene representerer går til drift av bl.a. Havforskningsinstituttet.
Etter fylkestingets mening vil det være bedre forvalting av samfunnets ressurser og en mye bedre
samfunnsøkonomisk utnyttelse av disse fiskekvotene hvis de kunne ha vært utnyttet innenfor
kommersielt fiskeri.



Fylkestinget vil foreslå at en vesentlig del av kvotene som er øremerket til forskning overføres til
en kvotebank som er øremerket til rekrutteringskvoter innen kystfiskeflåten.

Disse kvotene kan leies/deles ut til yngre fiskere i henhold til en tidsgaranti som vil være med på
å hindre ytterligere spekulasjoner i omsetning av disse kvotene. Ulike modeller bør utredes for å
oppnå bedre rekrutting til yrket.

Fylkestinget mener at direkte forskningsfangst i fremtiden må finansieres over Statsbudsjettet,
men det må selvsagt avsettes mindre kvanta fisk til nødvendig prøvetakingsformål for forskerne.
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