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Stortingsmelding 32 om et nytt kvotesystem – veien videre
Fiskebåt Vest er en av tre regionforeninger i rederiorganisasjonen Fiskebåt. Organisasjonen
organiserer de fleste havgående fiskefartøy. På Fiskebåt Vest sitt årsmøte den 13. desember d.å.
ble følgende uttalelse vedtatt :
«Årsmøtet i Fiskebåt Vest tar innledningene til Steinar Reiten og Jan Ivar Maråk til orientering.
Fiskebåt Vest viser til regjeringens stortingsmelding «Et kvotesystem for økt verdiskaping» som
ble fremlagt den 21. juni 2019. Fiskebåt Vest deler oppfatningen om at kvotesystemet er modent
for revisjon, men konstaterer at forslagene i Kvotemeldingen totalt sett ikke vil bidra til et enklere
og bedre kvotesystem. Flere av forslagene bryter fundamentalt med sentrale rammebetingelser i
fiskeripolitikken som næringsaktørene har innrettet seg i tillit til.
Fiskebåt Vest mener at Stortinget må vedta følgende endringer og presiseringer dersom det nye
kvotesystemet skal stå seg over tid, og ha nødvendig legitimitet i næringen og Kyst-Norge:
•

Forslaget om en statlig kvotebeholdning må forkastes. Forslaget bryter med prinsippet om
at fiskerne har rett til å høste ressursene, og vil innebære at ressurser flyttes fra kysten med
svekkede investeringer og mindre aktivitet som resultat. Fiskebåt Vest vil advare mot en
situasjon der staten både er kvoteeier og ansvarlig for fiskeriforvaltningen. En slik
dobbeltrolle er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen, både i næringen og i markedene.
En statlig kvotebeholdning vil dessuten være en beskatning av ressursrente som enda ikke
har materialisert seg. Dette er en politikk som samtlige regjeringspartier tidligere har avvist.

•

Et eventuelt økt bidrag fra næringen må innrettes som en skatt på ekstraordinært høy
fortjeneste («superprofitt»), eller som en avgift på førstehåndsomsetningen. Definisjonen
av slik høy fortjeneste må avklares og være omforent med næringen. Det må være en
forutsetning at en skatt- eller avgiftsmodell innrettes på en måte som likebehandler aktørene
og at provenyet holdes på et bærekraftig nivå. Norske fiskere står foran en rekke
utfordringer med stadig høyere krav til å fiske på en miljøvennlig måte, og til å skape verdi
av tilgjengelige ressurser. Skal vi lykkes i å nå disse målsetningene er vi avhengige av å ha
en lønnsom fiskeflåte som er i stand til å fornye seg.

•

Varigheten på etablerte strukturkvoter må videreføres uendret. Forlenget varighet
medfører omfordeling av kvoter internt i gruppene i strid med de forutsetninger som gjaldt
da aktørene gjorde sine valg.

•

Utløpte strukturkvoter må falle uavkortet tilbake til de respektive gruppene. Dette har
vært en svært viktig premiss for valgene aktørene har tatt, både de som har strukturert og
de som ikke har benyttet ordningen. At strukturkvotene skal falle tilbake til gruppen var en
avgjørende forutsetning i Høyesteretts dom i Volstadsaken, og ble gjentatt i
regjeringserklæringen.

•

Dersom forslaget om å endre den kvotemessige inndelingen av kystfiskeflåten fra
hjemmelslengde til faktisk lengde gjennomføres, må tilbakefall av strukturkvotene skje til
den gruppe fartøyet tilhører på tidspunktet for tilbakefallet.

•

Kvotefordelingen må ligge fast. Stabilitet i kvotefordelingen har vært den viktigste
enkeltfaktoren som har bidratt til overgangen fra en subsidiert til en subsidiefri og lønnsom
fiskeflåte.

•

Eventuell sammenslåing av grupper må kun skje dersom det foreligger bred enighet om
modellen for sammenslåing blant aktørene i gruppene.

Fiskebåt Vest viser videre til Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat av 8. oktober d.å. hvor
det foreslås endringer i deltakerloven og havressursloven for å følge opp
Kvotemeldingen. Lovforslaget skaper ny usikkerhet ved at departementet foreslår å tildele seg selv
langt videre fullmakter enn det som er nødvendig for å gjennomføre forslagene i Kvotemeldingen.
Særlig alvorlig er det at lovforslaget legger opp til at strukturkvotene ved utløpet av
tidsbegrensningen i sin helhet skal tilfalle statens kvotebeholdning, med mindre det fastsettes en
særskilt beslutning om å fordele dem til fartøygruppene. Dette vitner om en grunnleggende mangel
på forståelse for de premisser som næringen, tidligere regjeringer, Storting og Høyesterett har lagt
til grunn for utviklingen i fiskeflåten. Alternativt vitner det om et fundamentalt linjeskift i
fiskeripolitikken som vil føre til en tillitskrise mellom næring og myndigheter, og massiv svekkelse
av Kyst-Norge.
Vedtas lovendringene vil fremtidige fiskemuligheter i enda større grad enn tidligere være overlatt
til årlige beslutningsprosesser. Fiskebåt Vest støtter ikke de foreslåtte lovendringene, og stiller seg
bak Fiskebåts høringsuttalelse i saken.»
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