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Uttalelse til NOU 2006: 16 – Strukturvirkemidler i fiskeflåten
Lofotrådet har i møte 29.09.06 behandlet NOU 2006:16 ”Strukturvirkemidler i fiskeflåten”
med høringsfrist 2.10.2006 og har følgende kommentarer:
Lofotråder støtter flertallsforslaget til utvalget som har hatt som mandat å se på
strukturvirkemidler i fiskeflåten. Det innebærer at rådet støtter en fortsatt strukturering innen
fiskeflåten i form av tidsbegrensede strukturkvoter for flåten over 15 meter og at en er mot å
innføre ressursavgift på fiskeflåten. Etter rådets vurdering ivaretar flertallets forslag til en ny
strukturpolitikk målsettingene med
-

å sikre fiskeressursene som en felles eiendom
å sikre en fiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten og
å sikre en flåte som er moderne, variert og lønnsom

I tillegg til å ivareta disse målene bidrar den nye fiskeripolitikken som er foreslått til å
fremheve fiskerinæringens betydning som sysselsettings- og bosettingsfaktor langs kysten.
Lofotrådet vil understreke at en slik utvidet forståelse av fiskerinæringens rolle og ansvar er
av avgjørende betydning for å sikre sysselsetting og bosetting i fiskeriavhengige regioner.
Rådet vil også peke på at det i denne sammenhengen er viktig å se nærmere på forholdet
mellom næring og samfunn generelt og potensielle synergieffekter mellom fiskeri-,
landbruks-, og reiselivsnæringen spesielt.
Lofotrådet mener at utvalgets forslag om å tidsbegrense strukturkvotene til 15 år er et tiltak
som kan bidra til å sikre fiskeressursene som en felles eiendom. Dette vil bidra til å redusere
verdiene på kvotene og således bidra til at en større del av verdiskapningen blir i
fiskerinæringa og ikke går til å betjene kvotegjeld. Videre vil det bidra til styrke
rekrutteringen til fiskeriene.
Lofotrådet mener imidlertid at de kvoterettighetene som frigjøres gjennom
strukturkvoteordninger må tilfalle regionale ressursselskap og ikke føres direkte tilbake til
sine respektive flåtegrupper. Dette vil bidra til å sikre en regional politisk styring med
utviklingen i fiskerinæringen og være et redskap både for å demme opp for kortsiktige
negative effekter av strukturkvoteordningen og legge til rette for en mer langsiktig utvikling

av regionale muligheter og fortrinn. Lofotrådet mener også at eierskapet til fartøyenes
basiskvoter må tilfalle fellesskapet.
Lototrådet er særlig opptatt av ordninger som kan bidra til å styrke kystflåten generelt, og
flåten under 15 meter spesielt og skjermes mot reduksjoner i antall fartøy. Lofotrådet går i
mot at det åpnes for strukturering i flåten under 15 meter.
Etter rådets vurdering er det mulig å styrke kystflåtens posisjon ved å redusere
kvotegrunnlaget til fartøy som leverer sjøfrosset råstoff. Videre mener rådet at de mulighetene
som ligger i en mer aktiv bruk av ulike former for suppleringskvoter bør utredes nærmere.
Dette kan være et politisk redskap for i sterkere grad å styre utviklingen i fiskerinæringen i
ønsket retning og et grep for å øke næringens samlede verdiskapning ved en bedre
markedsretting av fangst- og produksjonsleddet innenfor de ulike sektorene.
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