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Protokoll fra møte i AU nr 1 - 2019  
Dato: 8.januar 2019 

Tid: 9 - 11 

Sted: Radisson Plaza, Oslo 

 

Til stede 

Ordførere Kommune Deltakelse 

Evind Holst Vågan Møtt 

Tor-Arne Andreassen Røst Møtt 

Remi Solberg Vestvågøy Møtt, telefon 

Hans Fredrik Sørdal Flakstad Møtt 

Lillian Rasmussen Moskenes Møtt, telefon 

Dagfinn Arntsen Værøy Møtt 

 

Rådmenn Kommune Deltakelse 

Kjell Idar Berg Vesvågøy, leder rådmannsutvalget Forfall 

 

Sekretariatet Stilling/firma/organisasjon Deltakelse 

Randi Lervik sekretariatsleder Møtt 

 

   

   

 

Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 2/19  Framtidig kvotesystem - drøfting 

 

Behandling: 

Forberedende drøfting til kommende Stortingsmelding om framtidens kvotesystem i 

fiskerinæringa, samt seminar om tema samme dag (7.1.19). Notat med ulike utfordringer og 

momenter utformet av Eivind Holst dannet grunnlag for diskusjon.  

Målsetting med stortingsmelding er å lage et enklere system for fiskeriforvaltning, hvem kan 

fiske og fordeling av rettigheter.  

Følgende punkter ble tatt opp:  

1. Samfiskeordning på hvitfisk – tidligere fiskeriminister Sandberg har signalisert at 

ordningen vil opphøre. Ulike syn på effekten av ordninga innen fiskeriene, også 

internt i Lofoten. Ingen konklusjon i AU. 
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2. Strukturkvoter tilbakeføres til fartøygruppe? Vesentlig at tilbakeleverte kvoter 

kommer ut til fiskerinæring igjen.  Salg/utleie av kvoter med rullerende 20 – 25 års 

horisont? Signalene fra stortingspolitikerne er at holdninga er å at strukturkvoter skal 

tilbake til fartøygruppe. Dette kan slå ulikt ut for ulike fartøylengder, som har ulik 

strukturingsgrad. Ikke ønske om evigvarende kvoter, men ordningene må gi 

forutsigbarhet for at fiskere vil investere i næring.  

3. Leie av kvoterettigheter – primært på strukturkvotene. Alternativ?  

4. Finansieringutfordringer. Næringen er primært finansiert av bankene, som har sine 

pant i fiskerettigheter. Paradoks når bankene ikke har lov å eie kvoter. Om ordninger 

skal endres må det avsjekkes mot finansieringssystem før det iverksettes, eller dato 

for iverksetting må settes så langt fram i tid at det ikke går ut over finanisering av 

næringa.  

5. Åpen gruppe. Utfordringer med antall som fisker i åpen gruppe. Viktig som 

rekrutteringsarena til næringa. Overfiske oppfattes som et problem. Skal åpen 

gruppe være for fiskere som selger kvote/båt, for så å komme inn i fisket igjen i 

åpen gruppe og for fiskere på større fartøy som deltar i fisket på friturer. Sees i 

sammenheng med utfordring med overfiske og rekrutteringsarena.  

6. Rekrutteringskvoter Dagens ordning bør evalueres. Viktig å få til gode ordninger for 

rekruttering og bruke kvotesystemet til det.  

7. Innføring av grunnrente eller ressursrente på fiskeriressursene. Ressursrente må 

komme etter at de som er i fiskeriene faktisk har tjent penger. Vurdere ressursrente 

knyttet til frossen fisk som leveres ubearbeidet ut av landet?  

8. Sertifiseringsordning av eldre båter. Mange investerer det som trengs. 

 

Hans Fredrik Sørdal utformer forslag som grunnlag for videre drøfting med mål om felles 

konklusjoner.  

 

Vedtak:  

Arbeidsutvalget vil drøfte saken videre i senere møter.  

 

Sak 3/19 Eventuelt 

 

Ingen saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lofoten XX. måned 20XX 



 

Protokoll fra møte i Lofotrådet XX. måned 20XX 
 

 

___________________ 

Eivind Holst 

Leder 


