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- Nå har vi strukturert nok, mener denne gjengen

Et knippe ordførere fra Nord-Norge. Alle med mål om å enes om det fiskeripoltiske.
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- Nå har vi strukturert nok, mener denne gjengen
Ordførere og regionrådsledere i Nord-Norge er enige. - Nå har vi strukturert nok. Nå må flåten
under 11 meter få være i fred.
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Fremtidens kvotesystemer var fokus da en rekke aktører fra det politiske Nord-Norge møttes på Oslo Plaza på årets første
mandag.
Målet for møtet er å komme til en felles nordnorsk fiskeripolitisk uttalelse, for på den måten stå sterkere sammen og oppnå
større politisk slagkraft.

Lettest å møtes i Oslo
Og når «hele» Nord-Norge skal møtes, ja da er det mest praktiske at alle tar flyet til hovedstaden. I tillegg er det lettere å få
oppmerksomhet fra stortingsbenken når det debatteres noen kvartaler unna der beslutningstakerne har sitt virke.
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På nyåret i fjor møttes nordboerne til et lignende møte. Da var temaet fiskerihavner, og detakerne forlot med en felles
uttalelse.
I år var altså fokus fremtidens kvotesystemer. Et tema som er både mer omfattende og der deltakerne i utgangspunktet står
lenger fra hverandre. Likefullt kom man langt også denne gangen, om ikke helt i mål.
Det som tidlig ble klart er at Nord-Norge vil la flåten under 11 meter i fred.
- Nå har vi strukturert nok, uttalte Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen (Ap), og fikk støtte fra en samlet sal.

Havfiskeflåten bidrar ikke til bosetting
Neste ordfører på talerstolen var Eva D. Husby (Ap) fra Hasvik, og hun fulgte opp der Knutsen slapp.
- Den minste flåten er grunnsteinen i en rekke kystsamfunn. Mitt ønske er en lokaleid kystflåte, uttalte hun, men påpekte
også viktigheten av trålere og en havgående flåte for å sikre helårsdrift.
- Men havfiskeflåten bidrar ikke til bosetting i små kystsamfunn, påpekte hun.
At et samlet Nord-Norge, som med sine enorme avstander utgjør en tredjedel av hele fastlands-Norge, enes om en felles
politisk uttalelse, har ikke alltid vært en selvfølge.
- Dette samspillet har ikke Nord-Norge alltid vært like flinke til. Ofte har interne uenigheter lagt hindringer i veien for at vi har
fått politiske gjennomslag som har kommet landsdelen til gode, sier Bente Olsen Husby som er daglig leder i Vest-Finnmark
Regionråd, og som har tatt initiativet til møtet.
Sammen med Arne Hjeltnes ledet hun møtet med stor iver og godt humør. Latteren satt løst, og med tre fylker representert der
alle mener de har fiskerihovedstaden, var dette et tema som spøkefullt ofte ble lagt fram under møtet. Nordland har Øksnes,
Troms har Tromsø og Finnmark har Båtsfjord, alle «fiskerihovedsteder».
I tillegg til felles enighet om ingen strukturering under 11 meter, er man nær en enighet om at ferskfiskordningen skal
videreføres og kanskje styrkes. Det synes også som at hele landsdelen stiller seg bak Finnmarksmodellen og at en differensiert
flåte er viktig.

KrF markerer seg
Ei som fikk mye ros for sitt innlegg var Ingelin Noresjø. Lederen for Nordland KrF og fylkesråd for næring. Hun frykter at
innstillingen fra Eidesen-utvalget til nytt kvotesystem vil resultere i færre fartøy, færre mottaksanlegg og færre samfunn med
fiskeriaktivitet.
- Fylkestinget i Nordland har slått fast at fisken i havet er fellesskapets eiendom. Og at den også for fremtiden burde forvaltes
av det offentlige, i et evighetsperspektiv. Målsetningen for norsk fiskeripolitikk må være å skape trygge arbeidsplasser både i
fiskeflåten og på land og størst mulig verdiskapning i kystsamfunnene, uttalte hun.
Hun kom til møtet direkte fra regjeringsforhandlingene på Gran, og flere mente hun måtte forte seg tilbake for at KrFs
fiskeripolitikk måtte få gjennomslag.
KrFs fiskeriinngang til de pågående regjeringsforhandlingene har også tidligere fått ros. Blant annet fra Norges Råfisklag.
- Greit at vi er et lite parti, men vi er ikke bevisstløse i vår fiskeripolitikk, har partiets fiskeripolitiske talsmann Steinar Reiten
tidligere uttalt til Fiskeribladet forut for regjeringsforhandlingene.

- Arrogant å ikke lytte til Nord-Norge
For Ingelin Noresjø er den politiske situasjonen spesiell. I Nordland fylkeskommune, som har mer enn halvparten av landets
sjarker, samarbeider hun med Ap, SV og Senterpartiet, mens partiet sentralt forhandler med Høyre, Frp og Venstre om en
firepartiregjering.
- Jeg håper jeg kan være en brobygger mellom de to politiske fløyene, sier hun til Fiskeribladet.
Hvorvidt KrF får gjennomslag for sin fiskeripolitikk i regjeringsforhandlingene vil hun ikke røpe, men det er liten tvil om at det
er hennes ønske, da hun har lite godt å si om fiskeripolitikken til den sittende regjeringen.
- Det er rett og slett arrogant at de ikke har lyttet til Nord-Norge når de har utformet sin fiskeripolitikk. Det er ingen som blir
så berørte som de tre nordligste fylkene, da skal vi lyttes til. Nå opptrer regjeringen som de vet bedre på våre vegne. Det er
fullkommen arroganse, gjentar hun.
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- Ditt fiskeripolitiske engasjement, at du deltar i regjeringsforhandlingene og ditt ønske om å være en brobygger mellom den
fylkeskommunale venstrefløyen i Nordland og en sannsynlig ny borgerlig flertallsregjering, er det nærliggende å tro at du får en
mer sentral rolle i den kommende fiskeripolitikken til KrF?
Noresjø smiler.
- Hva som diskuteres på Gran kan jeg ikke si mer om. Og skulle større oppgaver bli aktuelt får jeg ta det i et familieråd først.
Men at jeg ønsker at KrF setter preg på en eventuell ny regjerings fiskeripolitikk, er det ingen tvil om. Og nå må de få beskjed
om at Nord-Norge er enige og at de skal høre på oss, avslutter hun.
Husby sier at en felles nordnorsk uttalelse om fremtidens kvotesystemer vil komme i løpet av få dager.
( VILKÅR )
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