9.1.2019

– Fiskeforslag rokker grunnleggende rett

NYHETER
E-AVIS

SPORT

KULTUR

KUNDESENTER

Abonnerer du ikke? Prøv oss nå i hele 5 uker for kun 5 kr!
annonse

"

– Fiskeforslag rokker grunnleggen
I år kan forvaltningen av norsk ﬁsk bli endret dramatisk.
07.01.2019 kl 21:28

Tor Johannes
Jensen
Tlf: 907 23 711

I løpet av våren skal regjeringa legge fram ei stortingsmelding om
nytt kvotesystem for skerinæringa. Bakgrunnen er ei innstilling

: Sjark i Sortlandssundet
Leonhardsen)

om «Et fremtidsrettet kvotesystem», fra det regjeringsoppnevnte
Eidesen- utvalget.
Mandag inviterte Vest-

LES OGSÅ

–

annonse

Finnmark Regionråd til
debatt i Oslo, med mål om
å komme fram til et felles

Trålerpliktene skal
opp på nytt

nordnorsk standpunkt.
Fylkesråd for næring i
Nordland, Ingelin Noresjø

LES OGSÅ

(KrF) var på møtet. Hun er
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bekymret over innstillinga

Annonse

fra Eidesen-utvalget.

Framtidens
kvotesystem i
ﬁskeriene under
lupen – Eidesenutvalgets innstilling

– Den rokker ved
grunnleggende og
gjeldende rett i
skeriforvaltninga når
den foreslår tiltak som
privatiserer retten til å
disponere skeressurser.

LES OGSÅ

Stort
sprik om
ﬁskeprivatisering

For eksempel at
skekvoter skal kunne
erverves på permanent
basis og i større grad
kunne kjøpes og selges,
mener hun.

Noresjø er også opptatt av at forslaget fokuserer ensidig på e ektivitet
og lønnsomhet for bedriftene:
– Selv om det kan øke det økonomiske

LES OGSÅ

våre

–
Sandberg
følger
rådene

utbyttet til fartøyeier, vil det kunne få
alvorlige konsekvenser på andre områder.
Blant annet vil det resultere i færre fartøy,
færre mottaksanlegg langs kysten og
færre samfunn med skeriaktivitet,
understreker Noresjø.

: Fylkesråd for næring i N
Foto:

Fylkestinget i Nordland har slått fast at sken i havet

LES OGSÅ

Her er
ﬁskeriministerens
første kvote-forslag

er fellesskapets eiendom, og at den også for framtida
bør forvaltes av det o entlige, i et evighetsperspektiv.
– Målet for norsk skeripolitikk må være å skape
trygge arbeidsplasser både i ske åten og på land og
størst mulig verdiskapning i kystsamfunnene. Derfor
mener vi det er viktig at ressursrenten fortsatt tas ut i

LES OGSÅ

form av verdiskapning og arbeidsplasser langs

Ny jakt på
trålerpliktene

kysten, sier hun.

Klikk for å se kommentarer (0)
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LES OGSÅ

Her er framtidas
kvotesystem
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