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Lofotrådet på ﬁskeripolitisk seminar: – Vi må lytte til de som har
sjystøvlan på!

Stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Vestvågøy Jonny Finstad (H) og ordfører i Vestvågøy Remi Solberg deltok på Nord i
Sør-konferansen i Oslo tirsdag. Foto: Privat

Av Karianne Steen
09. januar 2019, kl. 11:58



Mandag deltok Lofotrådet på seminar om framtidens kvotesystemer i Oslo.
Seminaret ble arrangert i forkant av Nord i Sør-konferansen, som samlet
300 samfunnsaktører fra Nord-Norge.
https://www.lofot-tidende.no/lofoten/lofotradet/fiskeri/lofotradet-pa-fiskeripolitisk-seminar-vi-ma-lytte-til-de-som-har-sjystovlan-pa/s/5-28-111998
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Vest-Finnmark regionråd arrangerte det ﬁskeripolitiske seminaret i Oslo 7. januar, med Lofotrådet som
samarbeidspartner. Fra Lofotrådet deltok ordførerne Tor-Arne Andreassen fra Røst, Dagﬁnn Arntsen fra Værøy,
Hans Fredrik Sørdal fra Flakstad og Remi Solberg fra Vestvågøy. Andre deltakere var representanter for ﬁskeﬂåten
og ﬁskeindustrien, ﬁskeriforskere og politikere.
Har ventet lenge
Ordfører Remi Solberg sier til Lofot-Tidende at fremtidens kvotesystem forhåpentligvis vil legges frem som
stortingsmelding til våren.
– Denne saken har vi ventet lenge på. Sandberg (tidligere ﬁskeriminister i Solberg-regjeringen, red.anm.) trakk jo
saken om pliktsystemet da han så at han ikke ﬁkk ﬂertall i Stortinget. Vi får håpe at politikken om fremtidig
kvotesystem blir bedre forankret, skriver Solberg.
Nei til evigvarende kvoter
Solberg sier at regionrådene som var samlet i Oslo representerer førti prosent av befolkningen i Nord-Norge, og
således utgjør en betydelig stemme.
– Fiskeriorganisasjonene, ﬁskekjøperne og forskningsmiljøet var ganske samstemte i hovedlinjene: Vi ønsker ikke
strukturering av ﬂåten under elleve meter. Strukturkvotene skal tilbake til samme gruppe som de kom fra. Vi sier
nei til evigvarende kvoter. Og vi ønsker ferskﬁskordningen utvidet, da denne ordningen fungerer meget bra.
Udelt positivt
Solberg mener at det å tilegne seg ny kunnskap og å samarbeide med de andre kystregionene i Nord-Norge er udelt
positivt.
– Fiskerinæringen er bærebjelken i kystsamfunnene. Derfor er det viktig at vi politikere setter oss godt inn i saken,
og lytter til de som har sjystøvlan på! sier Solberg.
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NORDLENDINGER I SØR: Fem av seks ordførere fra Lofoten deltok på Nord i Sør-konferansen i Oslo tirsdag. F.v. Eivind Holst
(Vågan), Hans Fredrik Sørdal (Flakstad), Dagﬁnn Arntsen (Værøy), Remi Solberg (Vestvågøy) og Tor-Arne Andreassen (Røst).
Foto: Randi Lervik, Lofotrådet

Nord i Sør
Ordførerne deltok også på den årlige konferansen Nord i Sør i Oslo tirsdag. Konferansen omtales som
«møteplassen for nordnorsk næringsliv, organisasjoner og politikere – der Nord-Norges fremtid blir debattert.
Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim skrev tidligere denne uka en kritisk kommentar til Nord i Sørkonferansen. Han spør blant annet om det ikke hadde vært bedre om man snudde på ﬂisa og ﬁkk Oslo til å komme
nordover for å lytte og lære (Til Oslo på tomgang, Nettavisen 5. januar).
Ordfører i Vestvågøy Remi Solberg ser det annerledes enn Fjellheim.
– Nord i Sør er en konferanse og arena jeg har deltatt på i mange år. Som ordfører i Nordlands femte største
kommune i en av de viktigste regionene i Nord-Norge må vi være tilstede hvor debatt og makt utøves. Nord i Sør er
en konferanse med gode innledere, og relevante tema som tiltrekker deltakere som det er nyttig å snakke med,
mener Solberg.
Viktig med synlighet i hovedstaden
Jonny Finstad er tidligere ordfører i Vestvågøy og nåværende stortingsrepresentant for Høyre. Finstad sier seg ikke
enig i Skjalg Fjellheim sine vurderinger. Han mener heller at Nord i Sør er en viktig møteplass for å vise frem og
framsnakke mulighetene i den nordlige landsdelen.
– Ikke minst er det også en møteplass for mennesker som vil landsdelen vel og brenner for mulighetene i nord. Fra
mitt ståsted på Stortinget nå, så tror jeg ikke folk ﬂest forstår viktigheten av å være synlig i hovedstaden, knytte
kontakter og snakke for sin sak, bedrift eller region, sier Finstad.
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