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Nordlys over Berlevåg. Et av flere kystsamfunn i Nord-Norge.
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Her er fiskeriuttalelsen fra et samlet Nord-Norge til fiskeriministeren
Det politiske Nord-Norge har blitt enige internt. Nå står de samlet for å styrke sjømatnæringa i
nord.
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7. januar avholdt et samlet politisk Nord-Norge seminaret «Fokus på fremtidens kvotesystem» på Oslo Plaza.
Sjømatnæringen går godt. Men et samlet politisk Nord-Norge finner imidlertid at det fortsatt er en del mulighetsrom som ikke
er tatt i bruk for å oppnå blant annet økt rekruttering til fartøyleddet, økt grad av videreforedlede produkter, økt antall helårige
arbeidsplasser i fiskeindustrien og økt total verdiskaping på kysten av Nord-Norge.

Arrogant regjering
Tematikken ble godt debattert på møtet og deltakerne klarte raskt å manøvrere seg frem mot en felles enighet.
Gjennomgangstonen var at dagens regjerings fiskeripolitikk ikke er god nok for den nordligste landsdelen.
Blant de tydeligste kritikerne var Ingelin Noresjø. Lederen for Nordland KrF og fylkesråd for næring.
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=64543
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Overfor Fiskeribladet erkjente hun at hun var i en spesiell situasjon der hun som fylkespolitiker samarbeider med Ap, SV og
Sp, mens partiet sentralt er i regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre.
Hun mener dagens regjering lytter altfor lite til Nord-Norge.
- 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, uttalte
hun til Fiskeribladet.
LES SAKEN HER:HER: Nå har vi strukturert nok, mener denne gjengen
For å bidra til å hente ut verdiskapingspotensialet som det politiske Nord-Norge ligger i landsdelen, har de utarbeidet en felles
uttalelse på hvordan fremtidens kvotesystem bør utformes for å realisere dette. Denne uttalelsen er sendt til fiskeriminister
Harald T. Nesvik (Frp) og lyder som følger:

Samlet uttalelse
Uttalelse - Utarbeidelse av fremtidens kvotesystem
7. januar 2019 arrangerte Vest-Finnmark Regionråd, i samarbeid med Øst-Finnmark Regionråd, Tromsø-områdets Regionråd,
Lofotrådet og Finnmark fylkeskommune et seminar om hvordan fremtidens kvotesystem bør utformes.
Medlemskommunene i de samarbeidende regionrådene har 180.000 innbyggere, noe som utgjør ca. 40 % av landsdelens
befolkning.
Seminaret fant sted på Oslo Plaza, med nesten 70 deltakere.
Fra Nærings- og fiskeridepartementet deltok avdelingsdirektør Jan Fredrik Danielsen, som er den som har ansvaret for arbeidet
med utarbeidelse av nytt kvotesystem.
De 70 deltakerne var representanter fra kommuner, fylkeskommuner, storting, kompetansemiljøer og bransjeorganisasjoner. Vi
startet med å få presentert ulike faktagrunnlag ift. konsekvenser og ringvirkninger av historisk utvikling, effekter av
strukturering, ringvirkninger og verdiskapingen av ferskfiskordningen mv.
Deretter fikk vi innspill fra ulike bransjeorganisasjoner for flåte- og landindustrien, før vi gikk over i en politisk del av
seminaret. Her var det kystordførere fra de tre fylkene, Finnmark og Nordland fylkeskommune og fiskeripolitiske talspersoner
fra Frp, H, Ap, SV og Sp som presenterte sine prioriteringer, og begrunnelsene for disse. Det hele ble avsluttet med en flott og
engasjert debatt.
Seminaret bidro til å synliggjøre at kommunene (regionrådene) og fylkeskommunene i Nord-Norge har en felles forståelse og
en stor grad av enighet på viktige delområder i arbeidet med nytt kvotesystem.
Med dette som utgangspunkt har et samlet politisk Nord-Norge valgt å avgi følgende uttalelse:

Økt verdiskapning til kystkommunene
Fremtidens kvotesystem må bidra til trygge arbeidsplasser og økt verdiskaping i kystsamfunnene!
I forbindelse med utarbeidelsen av nytt kvotesystem, ønsker vi som politiske representanter for Nord-Norge å påpeke
viktigheten av at de valg som tas må bidra til å økt rekruttering til næringa, økt grad av videreforedling av sjømatprodukter og
økt verdiskaping i kystsamfunnene. Dette i tråd med Havressurslovens § 1.
Med dette som utgangspunkt har vi samlet oss om følgende:
Vi ønsker å beholde en differensiert flåtestruktur.
Vi ønsker ikke at det åpnes for strukturering av kystflåten under 11 meter.
Finnmarksmodellen må bestå, og lengdegrensen på 21 meter beholdes.
Det nye kvotesystemet må bidra til økt grad av nasjonal videreforedling av sjømat på kysten.
Vi ønsker ikke at dagens adgang til å flytte kvoter mellom lengdegruppene videreføres, da dette viser seg å utfordre
målsettingen om en differensiert flåte.
Når tidsbegrensede kvoter går ut, må disse tilbakeføres til gruppene. Det bes utredet betydningen av at fartøy i dag kan
ha annen faktisk lengde, enn det hjemmelsgrunnlaget opprinnelig tilsier.
Ferskfiskordninga bør videreføres, og må sikres regulert slik at den bidrar til økt verdiskaping og helårs aktivitet i hele
landsdelen.
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Lofotrådet og Vesterålen Regionråd ser positivt på initiativet om en felles uttalelse fra Nord-Norge om fremtidens kvotesystem.
Disse to regionrådene vil behandle uttalelsen i første møte, og eventuelt tiltre uttalelsen i etterkant.
Samarbeidspartnerne vil følge opp dette initiativet ovenfor storting, regjering og embetsverk i tiden fremover, og ser frem til
videre i kontakt i saken.
Med vennlig hilsen:
Monica Nielsen, Regionrådsleder Vest-Finnmark Regionråd
Robert Jensen, Regionrådsleder Øst-Finnmark Regionråd
Gunda Johansen, Regionrådsleder Tromsø-områdets Regionråd
Ragnhild Vassvik, Fylkesordfører Finnmark fylkeskommune
Sigrid Ina Simonsen, Fylkesråd for næring Troms fylkeskommune
Ingelin Noresjø, Fylkesråd for næring Nordland fylkeskommune
( VILKÅR )
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