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▼ ANNONSE

Finnmarkingene samler Nord-Norge i Oslo, men:

Fiskeriministeren
meldte avbud til
kvotedebatt
Tunge nordnorske miljø samles i morgen i Oslo for å
diskutere skeripolitikk, men skeriministeren
uteblir.
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Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har meldt avbud til et nordnorsk framstøt om å diskuttere kvotesystemet til fiskerne.
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Det er Vest-Finnmark
Regionråd som har invitert
til debatt om fremtidens
kvotesystemer.
Dette vil Sandberg gjøre med kyst skekvotene

LES OGSÅ:

Bak arrangementet står blant annet regionrådet, Tromsø-områdets regionråd,
Lofotrådet og Finnmark fylkeskommune.
Cirka 100 deltakere er påmeldt.
*

Rundt 20+ ordførere fra kommuner i hele landsdelen

* Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og fylkesråder fra Finnmark (fylkesrådene i
Troms og Nordland er også invitert)
*

Stortingsrepresentanter fra «Nord-Norge benken»

*

Stortingsrepresentanter fra Næringskomiteen

*

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 Kyst skarlag), 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. Vi avventer svar fra
regiondirektørene i NHO Arktis og NHO Nordland
* FoU-miljøer med No ma og Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe som
innledere, og FHF v/fagsjef FoU Berit A. Hanssen som deltaker.
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LES OGSÅ:

– De som ønsker å strukturere bør få lov, sier skeriministeren

MENY

Viktig sak
Regjeringen Solberg har fått råd om hvordan fremtidens kvotesystem bør se ut.
Eidesen-utvalget har tatt til orde for en kraftig liberalisering.

LES OGSÅ:

Varsler ny melding om trålerplikter – vil vurdere sjark-strukturering

Ekstrakvoteordninger som bonusordning for levendefangst, agnkvoter,
rekrutteringskvoter og kyst skekvote bør gjennomgås, og utvalget anbefaler
at slike ordninger tas av totalkvoten. De bør også begrenses til en maks andel
av totalkvotene.
Kvotesystemet bør i størst mulig grad utformes med garanterte fartøykvoter
og at denne utviklingen bør påskyndes.
Dagens ordninger for å gi rom for nødvendig eksibilitet innen kvoteåret bør
erstattes med en markedsplass hvor aktørene gis anledning til å leie ut inntil
20 prosent av sine kvoter, målt i verdi.
Strukturkvoteordningen bør avvikles og erstattes av en ny
sammenslåingsordning uten tidsbegrensing. Dagens strukturkvoter med
tidsbegrensning omgjøres slik at at fartøyeier beholder en del av
strukturgevinsten som økt grunnkvote, mens den andre delen avgis. Et ertall
foreslår at strukturgevinsten fordeles til strukturgruppene, et mindretall at
deler av strukturgevinsten brukes til opprettelsen av en statlig
kvotebeholdning.
Fartøygruppene i kyst åten deles inn i grupper etter faktisk lengde, og det
settes skott på 11 og 15 meter, uten adgang til å ytte kvoter mellom gruppene.
Det bør være mulighet for strukturtilpasning også for fartøy under 11 meter.
Utvalget vil beholde åpen gruppe. Den er en viktig arena for blant annet
rekruttering.
Dagens kvotetak, eierkonsentrasjonsbegrensninger og regionale bindinger
legges fortsatt til grunn. Avkortninger ved salg og sammenslåing bør avvikles,
og kondemneringsordningen bør avsluttes for gruppene som har hatt
strukturkvoteordning.
Dersom kvotesystemet effektiviseres slik utvalget foreslår, bør det innføres en
ressursrente i skeriene. Deler av ressursrenten bør kreves inn til fellesskapet.
Utvalget har ulike forslag til hvordan deler av ressursrenten kan innkreves,
men er enig om at endringer i kvotesystemet og innkreving av en
ressursrenteskatt på skje samtidig.
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Konsesjoner og årlige deltakeradganger erstattes av sketillatelser.
Kvotefaktorene i en sketillatelse samles ikke lenger i pakker, men hver
sketillatelse har en faktor for hver bestand den har tillatelse til å ske etter.
Hver sketillatelsene utgjør en fast andel av et gitt skeslag.
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LES OGSÅ:

MENY

– Det handler om båndet mellom hav og land, kvinne og mann

Forsinket
Regjeringen Solberg har ere ganger uttalt at regjeringens syn på saken skal gjøres
kjent for Stortinget, men det er fortsatt ikke fremmet forslag. For tiden pågår det
nye regjeringsforhandlinger med KrF, og Per Sandberg gikk som kjent raskt av som
skeriminister mot slutten av fjoråret. Dermed raser debatten uten at regjeringen
kommer med sitt syn. I dette klimaet smir nnmarkingene for å fremme sine
synspunkt. Det skjer på Oslo Plaza i morgen. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik har
varsle at han ikke kommer på møtet.

LES OGSÅ:

– Fisken tilhører folket

Daglig leder i Ves-Finnmark Regionråd, Bente Olsen Huseby, sa før helgen til
Fiskeribladet at hun håper på et felles nordnorsk standpunkt gjennom debatt.
– Det samspillet har ikke Nord-Norge alltid vært like inke til. Ofte har interne
uenigheter lagt hindringer i veien for at vi har fått politisk 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, sa
Husby.

LES OGSÅ:

– Det er én part som er hørt i denne saken

Hun sier at for nnmarkingene er det viktig at « nnmarksmodellen» består. Dette
er en modell som gjør at de minste båtene slipper å konkurrere med de største.
Videre er det viktig å beholde en differensiert åte, og sørge for at de største
båtene ikke kan ytte kvoter mellom de ulike lengdegruppene. Hun håper på et
felles nordnorsk standpunkt på alle punkt.

LES OGSÅ:

Reagerer på at de ikke er spurt til råds
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Næringsliv
Fiskeri
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VOLs debattregler:
1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i
debatten.

GIKK DU GLIPP AV DISSE?

Fikk beskjed om at de
måtte bruke fem timer
for å hente posten. Nå
nærmer saken seg en
løsning

Han blir ny daglig leder
for Serit Harstad og
Sortland

Pangstart for
Vesterålen

– Kostbart norsk
helsevesen. Hva skaper
pengesluket?

Færre skere, men ere
kvinner

Møtte svenske som
varslet om dødsskredet
i Tamokdalen: – Ble
svært urolig da jeg
hørte hva han sa

AKTUELT I NORD

Finnmarkingene samler Nord-Norge i
Oslo, men:

Fiskeriministeren
meldte avbud til
kvotedebatt

Dette skjedde i
politidistriktet i natt

Elevene i
ungdomsskolen i
Nordland skifter fra
spansk til tysk
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TIPS OSS
Har du et nyhetstips?
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Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.
Andøyposten Vesteraalens Avis
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DITT NAVN (VALGFRITT)

E-POSTADRESSE (VALGFRITT)

TELEFON (VALGFRITT)

HVA VIL DU TIPSE OM? ***

Send tips
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