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MINEFELT: Fiskeripolitikken er rett og slett et minefelt det synes umulig å skape et nasjonalt kompromiss om, skriver Folkebladet på
lederplass. FOTO: FRANK GREGERSEN
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Sterke politiske krefter i
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Troms og Finnmark møttes

MENY

mandag ettermiddag på
Oslo Plaza for å debattere
«fremtidens kvotesystem».
Vi må bare erkjenne at
denne debatten er
nødvendig, men om det
lykkes å meisle ut et felles
nordnorsk standpunkt er
heller tvilsomt.
Klikk her for gode tilbud!
For regjeringen Erna
Extra stort utvalg til Extra lave priser!
Solberg har fiskeri- og
havbrukspolitikken etter hvert utviklet seg til et mareritt. Regjeringen har ikke

flertall for den politikken sterke krefter i Høyre og Frp ønsker å føre. Det førte
blant annet til at regjeringen rett og slett måtte trekke tilbake saken om trålernes
pliktsystem.
Kort tid etter dette havariet, havnet regjeringen på nytt i trøbbel. Denne gangen
via Eidesen-utvalgets innstilling. Utvalget har gjennomgått kvotesystemet som
kystfiskeflåten har, og foreslått omfattende liberalisering. Det haster.
Alle båter som er lengre enn 11 meter, og som fisker kvoter tilhørende båter over
11 meter, har rett til å fiske flere kvoter på et fartøy. Båter under 11 meter har
ikke denne retten. Kvoteordningen ble innført i 2004, og de første kvotene er i
ferd med å «forfalle». Det vil si at de skal veksles inn til fellesskapet og
distribueres til de ulike gruppene. Dette ønsker selvsagt ikke kvoteeierne skal
skje. De ønsker å eie dem til evig tid, og dette tok også Eidesen-utvalget til orde
for.
Regjeringen Solberg har ikke flertall for denne politikken i Stortinget, men vil
kunne få flertall dersom KrF og Venstre hjelper dem. For tiden pågår det som
kjent regjeringsforhandlinger, og store deler av fiskeri- og havbruksnorge venter
på resultatet med skrekkblandet fryd. Eidesen-utvalget ble sendt på høring i
desember 2016, men regjeringen har fortsatt ikke sagt sin mening. Det er
forståelig. Hadde «Eidesen» blitt fremmet for Stortinget, hadde det blitt nederlag.
Det er i dette fiskeripolitiske vakuum Vest-Finnmark Regionråd tester
fiskelykken. De har satt seg fore å «samle Nord-Norge» i fiskeripolitikken. Det vil
vi tro blir vanskelig. Fiskekjøperne og kvoteeiere har ikke samme mål. De som
har store båter er uenig med dem som har små.
Om nordlendingene skal klare å samle seg om noe i denne saken i det hele tatt, vil
det handle om symboler uten dypere mening. For eksempel et ønske om en
variert flåtestruktur og at kvotene skal være eid av det norske folk i fellesskap.
Med en gang det blir debatt om detaljer, er det land mot vann og mann mot mann
Saken fortsetter etter annonsen
som gjelder.
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Fiskeripolitikken er rett og slett et minefelt det synes umulig å skape et nasjonalt
kompromiss om.

Minileder
Gode busser?
Ordførerkandidat for SV i Tromsø, Pål Julius Skogholt, er bekymret for bybussene
i Tromsø når Troms og Finnmark slås sammen til ett fylke.
Vi for vår del er mer bekymret for busstilbudet i distriktene.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere
denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du
må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere.
Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele
debatter kan også bli fjernet uten forvarsel.

0 kommentarer

Sorter etter Eldste

Legg til en kommentar ...

Varsle om upassende innlegg her.
Programtillegg for Facebook-kommentarer

GIKK DU GLIPP AV DISSE?

Kan bli full storm
langs hele kysten
torsdag: - Vi følger
situasjonen nøye

Har gjort nye funn i
letingen etter de
savnede i
Tamokdalen

Flere hurtigbåter
innstilt på grunn av
uvær

https://www.folkebladet.no/meninger/leder/2019/01/08/%C2%ABFelles-enighet-i-nasjonalt-minefelt%C2%BB-18204174.ece?fbclid=IwAR0jFXyR…

3/6

9.1.2019

«Felles enighet i nasjonalt minefelt?» - Folkebladet

Nyheter

Sport

Bil og traktor
kolliderte i Sørreisa

Kultur

TV

Meninger

Været eAvisa Folk

Har sendt ut
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Disse artiklene ble
mest lest i fjor

Vis mer

NYFØDT

Vetle

VIS MER

Thale Jensen Myrva…

RUNDE ÅR/JUBIL …

40 års bryllupsdag

VIS MER

40 års bryllupsdag

OPPRETT INNLEGG

BURSDAGER

Andrea 13 år

Marius 9 år. 9 år
VIS MER

Adrian Sande Jense…

Edvard Sæbbe 80 år

Sondre Moen Johan…

Gabriel 9 år. 9 år

Adrian Sande Jense…

Vis mer

Gratulerer med dag…

OPPRETT ANNONSE

Nye annonser

Volkswagen Transporter
2004 modell, km.stand 190 000, EU
godkjent og masse utstyr.

2 800 kr

300 kr

Sølje.

JULETRE

Ubrukt sølje til lenvik drakt selges fremstår
som ny.befinner seg i sørreisa

Kan bringes. Bjorelvnesveien 1, Finnsnes.

LEDER

Mobilforbud i
skoletida er

«Felles enighet i
Om å snu det
nasjonalt minefelt?» uungåelige
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Har du et nyhetstips?
Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.
DITT NAVN (VALGFRITT)

E-POSTADRESSE (VALGFRITT)

TELEFON (VALGFRITT)

HVA VIL DU TIPSE OM? ***

Send tips
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