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Høring av NOU 2006 :16 - Strukturvirkemidlene i fiskeflåten
Fiskeri og kystdepartementets

ref. 200601874-

/SJO, høringsbrev av 21.08.06 - frist 2. oktober 2006.

Vest-Finnmark regionråd har i sitt møte i Honningsvåg den 11.-12. september 2006 fattet vedtak om
følgende uttalelse:
Vest- Finnmark regionråd viser til det framlagte forslag fra utvalget som har hatt som mandat å se på
strukturvirkemidler i fiskeflåten.
Mandatet sa at utvalget skal vurdere effekten av disse strukturtiltakene , i forhold til målene om
- å sikre fiskeressursene som felles eiendom,
- å sikre enfiskeflåte som bidrar til aktivitet langs hele kysten og
- å sikre en flåte som er moderne , variert og lønnsom
og fremme forslag til en strukturpolitikk som ivaretar disse målene, samtidig som den bidrar til en
fiskeflåte som er tilpasset ressursgrunnlaget.
Vest-Finnmark regionråd vil poengtere at det er viktig å beholde den politiske styringen med landets
fiskeriressurser. Utvalgets arbeid er et viktig skritt i den retning, og vil også føre til en bred diskusjon
angeånde forvaltning av en av landets viktigste ressurser.
Utvalgets forslag om at kvotene kun disponeres i 15 år er et tiltak som må vurderes ut fra punktet i
mandatet som sier at fiskeressursene skal sikres som felles eiendom. Prinsippet er ut fra vårt syn
riktig, men det er mulig at perioden bør strekkes over flere år. Tidsbegrensninger på kvotene gjelder
kun de strukturerte kvotene, ikke fiskerens grunnkvote. Et slikt grep kan føre til at prisen presses ned
på kvotene, og på den måten sørge for at mer av verdiskapinga kommer fiskerne til gode, og ikke
bindes til å betjene kvotegjeld. Det er viktig at et slikt grep utløser kompensasjonsordninger for de
som allerede har investert i tidsuavgrensede kvoter, og at fiskere som har strukturert etter tidligere
ordninger kommer økonomisk skadesløs ut.
Vest-Finnmark regionråd støtter forslaget om en tidsavgrenset strukturkvote, men forventer at
myndighetene vurderer om dette er økonomisk og juridisk gjennomførbart.
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Utvalgets flertall foreslår strukturering med inntil 1 kvote for båter fra 11-15 meter og fra 15-28
meter. Vest-Finnmark regionråd ser behov for en type strukturering for å styrke lønnsomheta
innenfor denne flåtegruppa og støtter utvalgets forslag. Hvis fiskeryrket skal rekruttere unge
mennesker inn i yrket må arbeidsplassene være lønnsomme, samt at kvoteprisen må ned. Den
utviklinga som har vært inntil nå med høy prising av kvoter gjør rekruttering svært vanskelig.
Videre støttes poengteringen av at flåten fortsatt skal være fiskereid, samt at kravet til fiskereierskap
til fartøy og at kravet om norsk eierskap til fartøy skjerpes.
Trålsektoren har i dag dispensasjon fra deltakerlover slik at deler av flåten er industrieid. Dette
foreslås videreført i utvalget og det støttes. De trålerne som har leveringsforpliktelser og oppfyller
disse, unntas fra tidsavgrensingen på 15 år på sine kvoter og beholder de uavkortet. Dette forutsetter
at leveringsforpliktelsene overholdes.
Vest-Finnmark regionråd ønsker ikke innføring av en ressursrente for fiskeriene. Vi frykter at en slik
innføring av ressursrente koblet opp mot evigvarende kvoter vil føre til at samfunnet mister
styringsretten over fiskeripolitikken og at målet om en sysselsetting i fiskerinæringa langs hele kysten
vil bli svekket og overlatt til tilfeldighetene. Vi er sterkt kritisk til den sentralisering vi ser innenfor
ringnot, hvor deler av kysten omtrent ikke har ringnotkvoter igjen. Det må være et poeng å unngå
denne situasjonen innenfor hvitfisksektoren og vi ser at utvalgets flertallsforslag kan motvirke dette.
Det er viktig at ordningen evalueres etter 2 år, og at det foretas nødvendige justeringer.
Videre er det viktig at de tiltakene som myndighetene ender opp med gir stabile rammebetingelser i
fiskerinæringen og at tiltakene oppnår tilstekkelig legitimitet, dette ikke minst for at endringene ikke
skal ramme de svakeste fiskerimiljøene.

Med vennlig hilsen

Ragnar Olsen
Leder Vest-Finnmark Regionråd

