FOLKEMØTE: Statssekretær Veronica Isabel Pedersen (Frp) ledet tirsdagens folkemøte i Alta om nytt kvotesystem.
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Kvotemøte i Alta: Ber regjeringa roe ned arbeidet
- Det som kan virke som et lite grep fra et kontor i Oslo, kan få enorme konsekvenser i en
liten kommune i Finnmark, sier Bente Olsen Husby i Vest-Finnmark Regionråd.
40-50 tilhørere møtte opp i Alta Kultursal tirsdag ettermiddag, da Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til
folkemøte i forbindelse med det pågående arbeidet med nytt kvotesystem.
En av dem var Bente Olsen Husby. Hun er daglig leder i Vest-Finnmark Regionråd, og representerte åtte kommuner
under møtet som ble ledet av statssekretær Veronica Isabel Pedersen (Frp).
Olsen Husby kom med en klar oppfordring og et ønske om at regjeringa roer ned arbeidet med nytt kvotesystem og
stortingsmeldinga som er planlagt ferdigstilt neste vår.

- Vi er alle enige om at næringa trenger forutsigbarhet, men det som skjer nå er litt hastverksarbeid. Vi vet veldig lite om
konsekvenser av de ulike forslagene, og trenger et bedre beslutningsgrunnlag, sier hun til Fiskeribladet.
Hun viser til at det nå pågår diverse utredningsarbeid både av FHF, Nofima og hennes eget regionråd - som regjeringa
bør ta seg tid til å vente på.
Les også:Samfiskeordninga står for fall
Les også:Reformatoren Per tar oppgjør med kvoteordningene

Enkle vedtak, store konsekvenser
Vest-Finnmark regionråd jobber, i samarbeid med Øst-Finnmark Regionråd og Fiskerigruppa i Båtsfjord, med en
ringvirkningsanalyse av ferskfiskordninga. Den skal være ferdig til jul og skal vise hvilken effekt ordninga har hatt for
kommuner fra Lofoten og nordover.
Som eksempel viser foreløpige tall fra Båtsfjord at 60 arbeidsplasser i industrien vil berøres om ordninga fjernes, i tillegg
til over 50 avledete arbeidsplasser.
Nofima, på oppdrag fra FHF, jobber også med en rapport om struktureringas konsekvenser for fiskeindustrien og for
lokalsamfunnene langs kysten.
- Det som kan virke som et lite grep fra et kontor i Oslo, kan få enorme konsekvenser i en liten kommune i Finnmark.
Som et annet eksempel nevner hun Måsøy, som i 2017 fikk full adgang til kongekrabbefisket.
- Det førte til at 75 prosent av fartøyene som hadde meldt flytting ut av kommunen i perioden 2010-2015 returnerte, og
at folketallet økte med 50 stykker på ni måneder, forteller Olsen Husby.
• Les også:Folkemøter om nytt kvotesystem
• Les også:Nytt kvotesystem kan være klart våren 2019

Bør vente
Både fylkeskommunen og samtlige kommuner i Finnmark har i høringsrunden om sjarkflåtens fremtid uttalt seg negativt
til strukturering for den minste flåten i frykt for høye kvotepriser og svekket rekruttering. Det budskapet ble også gjentatt
overfor statssekretæren.
- Nå det først har kommet forslag på bordet er det vanskeligere å snu. Derfor mener jeg det er lurt at regjeringen nå
avventer forskningsrapporter og får på plass en del konsekvensutredninger før det tas stilling til for mye, avslutter Olsen
Husby.

Du kan lese mer om møtet i fredagens papirutgave av Fiskeribladet.
Neste folkemøte om nytt kvotesystem avholdes i Mandal førstkommende torsdag.
( VILKÅR )

