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- Et samlet Nord-Norge vil lettere få fiskeripolitiske gjennomslag

En av våre mange flotte representanter for fiskeflåten. Her representert ved fiskebåten «Mjosund».
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- Et samlet Nord-Norge vil lettere få fiskeripolitiske gjennomslag
7. januar møtes store deler av Nord-Norges maktelite til kvotemøte i Oslo.
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Vår nordligste landsdel utgjør én tredjedel av Fastlands-Norge, og har enorme avstander. Men flyforbindelsen til Oslo er relativt
god hvor enn man befinner seg, så derfor kan et felles nordnorsk møte ofte være mest praktisk å legge til hovedstaden.
I tillegg sammenfaller kvotemøtet med konferansen Nord i Sør, der flere av deltakerne også deltar.

Nærmer seg 100
Daglig leder, Bente Olsen Husby, i Vest-Finnmark Regionråd, som har tatt initiativ til kvotemøtet, sier de en knapp uke før
møtet allerede har cirka 80 bekreftede deltakere.
Cirka 20+ ordførere fra kommuner i hele landsdelen.
Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og fylkesråder fra Finnmark.
Fylkesråd for næring fra Nordland.
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=64386
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Stortingsrepresentanter fra alle fylkene på «Nord-Norge benken».
Stortingsrepresentanter fra næringskomiteen, herav fiskeripolitiske talspersoner fra Frp, H, Ap, Sp og SV.
En bred deltakelse fra ulike næringsorganisasjoner på hav og land; i tillegg til de som holder innlegg (Sjømat Norge,
Fiskarlaget Nord og Norges Kystfiskarlag), deltar Nordland Fylkes Fiskarlag v/styreleder Jan Fredriksen, Sjømat Norge
v/direktør industri Sverre Johansen, Sjømatbedriftene v/styreleder Håvard Høgstad og Fiskekjøpernes Forening
v/styreleder Rune Stokvold. Det avventes svar fra regiondirektørene i NHO Arktis og NHO Nordland
FoU-miljøer med Nofima og Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe som innledere, og FHF v/fagsjef FoU Berit A. Hanssen
som deltaker.
Flere media er også allerede påmeldt; NRK, Fiskeribladet, Kyst og Fjord og Bladet Vesteraalen/Andøyposten/Vol.no. Flere
andre media er også invitert fra de ulike fylkene.
Samarbeidspartnerne som vil være representert på møtet er:
Vest-Finnmark Regionråd
Øst-Finnmark Regionråd
Tromsø-områdets Regionråd
Lofotrådet
Finnmark fylkeskommune
Husby sier de også venter på svar fra Fiskeridepartementet.
- Fiskeriminister Harald T. Nesvik har allerede meldt at han dessverre ikke kan delta på møtet, men vi håper og tror
Fiskeridepartementet kan sende en annen representant, da det er viktig at de hører hva et samlet politisk Nord-Norge har å si
om kvotetematikken, sier hun til Fiskeribladet.

Ikke vært flinke nok tidligere
Også i januar i fjor samlet den nordligste landsdelen seg til et felles møte i hovedstaden. Da var temaet fiskerihavner, og møtet
var svært vellykket, sier Husby.
- Slike møter er viktige da vi får drøftet enighet og uenigheter. Både fra et politisk, forskers og næringslivs ståsted får vi gode
og brede debatter der alle sider belyses. Så enes vi om et felles nordnorsk standpunkt, forklarer hun.
- Det samspillet har ikke Nord-Norge alltid vært like flinke til. Ofte har interne uenigheter lagt hindringer i veien til at vi har
fått politiske gjennomslag som har kommet landsdelen til gode. Men et samlet Nord-Norge vil lettere nå fram til
beslutningstakerne, særlig når vi møtes ansikt til ansikt. Det er slik vi må jobbe, fortsetter hun.

- I fjor var temaet fiskerihavner, og dere endte relativt greit med å bli enige om en felles uttalelse. Men årets tema; fremtidens
kvotesystemer, kan det bli vanskeligere å finne en felles enighet her?
- Jeg tror vi er relativt samstemt. For oss i Finnmark er det selvsagt viktig å beholde finnmarksmodellen, og jeg opplever ikke
stor motstand til det. Også viktigheten av å beholde en differensiert flåte, men samtidig beholde den større kystflåten og ikke
åpne for å flytte kvoter mellom kvotegrupper, er temaer som skal debatteres og der vi håper å komme med et felles nordnorsk
standpunkt, avslutter hun.

( VILKÅR )
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