NOU 2006/16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten
Uttale fra fylkesstyret i Møre og Romsdal Senterparti.
Bakgrunn:
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 6.januar 2006 som skulle se på
strukturvirkemidlene for fiskeflåten.
Avgitt til Fiskeri-og kystdepartementet 19.august 2006.
Det ble avgitt en svært omfattende utredning på hele 153 sider. Fylkesstyret velger å uttale
seg om de viktigste punktene i forslagene.
Fylkesstyret uttaler:
*Eierskapet i flåten må fortsatt være hos aktive fiskere, og at deltagerlovens prinsipper er
gode. Fylkesstyret understreker derfor at deltagerloven må praktiseres i henhold til
intensjonene.
*Inndelingen i forskjellige lengdegrupper(Finnmarksmodellen) bør beholdes som i dag da
særlig med hensyn på gruppen 10-15 m.
Begrunnelsen er at en stor del av flåten i gruppe 10m-15m er båter mellom 10-11 m. Tas
denne gruppen vekk fra 10-15 m gruppen blir det for de gjenværende 11-15m svært lite å
strukturere på. Lengdegrensen på 10.65m i norsk kontrollregelverk er grunnen til at det er så
stor flåtegruppe akkurat under denne grensen. Målesetningene i Soria Moria-erklæringen om
en variert og lønnsom flåte kan ivaretas best på denne måte.
•
.
•

Det bør ikke være tillatt å benytte fartøyer større enn 15 m i åpen gruppe

•

Kondemneringsordningen videreføres og finansieres som nå.

Dagens driftsordning fjernes.

* Det anbefales at det gis tillatelse til strukturkvoter i alle fartøygrupper unntatt under 10m og
kystmakrell under 13 m. Fylkesstyret anbefaler tidsuavgrensede kvoter.
Begrunnelsen er at dette er en svært vanskelig avveining mellom det å gi utøverne langsiktige
stabile rammevilkår og en tidsavgrensing der kvotene kan refordeles på nytt. Særlig punktet
om at tidsavgrensing skal ha tilbakevirkende kraft synes uheldig ut fra de forutsetninger de
som har strukturert seg ble stilt i utsikt. Soria-Moriaerklæringen slår fast at vi skal ha en flåte
som er moderne, variert og lønnsom. Fylkesstyret mener et av hovedpunkt da må være at
fiskeriene får stabile forutsigbare rammer.
•

•

Det anbefales at fartøyene i kystflåten som har fisketillatelse både innenfor
konvensjonell under 28 m og pelagisk fiskeri kan ha inntil en ekstra kvote innen hvert
fiskeri. Fartøyer med ensidig fangstgrunnlag kan ha inntil to ekstra kvoter. Det bør
snarlig utredes en maksimalgrense på hvor mange strukturkvoter et fartøy totalt kan ha
innen alle fiskerier.
Det anbefales at havfiskeflåten får samme kvotetak som definert i eksisterende
forskrift.

•

Det anbefales ikke at det innføres ressursrenteavgift i norsk fiskeri.

•

Vi mener det er feil å gi uttale om distriktskvoter da dette ikke er en del av mandatet.

•

Strukturkvotene avkortes med 20 % og tilfaller den lengdegruppe som selger av
kvoten tilhører.

•

For å oppnå en stabil og forutsigbar fiskeripolitikk bør ordningen ha lengre virketid
enn 2 år før en foretar evaluering. FU foreslår evaluering etter 5 år.
Begrunnelsen er at enhver ordning må få tid til å ”gå seg til” samtidig med at for
hyppige evalueringer er ressurskrevende og skaper uro blant de det gjelder.

•

Rekrutteringskvoter bør vurderes innført etter visse kriterier. En må spesielt ta hensyn
til en tidsbinding slik at rekrutteringskvoter blir reelt brukt for unge til å komme inn i
fiskeriene.

Enstemmig vedtatt i fylkesstyret 12.september 2006.
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