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Høring – forslag til endringer i deltakerloven og havressursloven – 

oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning 
 

Lebesby kommune viser til invitasjon til høring i forbindelse med endring av Deltakerloven 

(lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst) og Havressursloven (lov 6. 

juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar). Høringen kommer som en 

følge av Kvotemeldingen som departementet sendte til Stortinget i juni i år.  

 

Norsk fiskeripolitikk har som hovedmålsetting å sikre verdiskapning og bosetting langs 

kysten. I likhet med Finnmark fylkeskommune mener også Lebesby kommune at fremtidens 

fiskeriforvaltning skal bidra til å trygge lokalt kultur og bosetting på små og store steder i 

Finnmark. Meld. St. 2018-2019 Et kvotesystem for økt verdiskapning, og høringen om 

endring av sentrale lover, kan få store ringvirkninger og konsekvenser for kysten.  

 

Det har etter meldingen ble lagt frem kommet mange merknader og negative reaksjoner, og 

kystsamfunn, fiskeindustri og fiskere ser med bekymring på mange av de foreslåtte tiltakene.  

Lebesby kommune mener derfor det ikke blir riktig at forslag til lovendringer skal ut på 

høring før Stortinget har ferdigbehandlet meldingen om den fremtidige kvotepolitikken. Dette 

fører til mye ekstra arbeid for organisasjoner og forvaltning i forhold til om man hadde ventet 

med lovendringsarbeidet til etter at Kvotemeldingen er endelig behandlet i Stortinget.  

 

Små og store samfunn langs kysten er helt avhengige av fiskeriene, og en forutsigbar 

forvaltning av de enorme ressursene som finnes utenfor kysten vår. Lebesby kommune mener 

derfor at kvotemeldingen må få en grundig behandling, og alle tiltak som på sikt kan skade 

utviklingen av en differensiert flåte med lokal tilknytning må bli grundig belyst. Kommunen 

ønsker også å presisere at Kystfiskekvoten er en lovfestet kvote begrunnet av hensynet til 

sjøsamiske fiskerier, og at det er viktig at denne videreføres.  

 

Det er i tillegg avgjørende for en positiv utvikling av fiskeriarbeidsplasser at helårlige 

arbeidsplasser og økt lokal verdiskapning prioriteres, blant annet i form av økt avsetning til 

ferskfiskordningen. Det er særlig viktig å fokusere på hvordan endringer i fangstleddet slår ut 
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for fiskeindustrien. Foreslåtte tiltak må belyses grundig, da negative konsekvenser og økt 

konkurranse om råstoffet kan føre til svært uheldige virkninger langs kysten på lang sikt. 

  

Angående forslag om endring i pliktene, så vil Lebesby kommune på det sterkeste advare mot 

å utvide den sekundære tilbudsplikten til å omfatte hele Nord-Norge. Dette vil kun bidra til 

hardere konkurranse om råstoffet, som igjen vil ramme fiskeindustrien i Finnmark som det 

leveringspliktige råstoffet var tiltenkt.  

 

Lebesby kommune vil med bakgrunn i de mange forslag i Kvotemeldingen som vil kunne 

påvirke utviklingen i verdiskaping og bosetting langs kysten i negativ retning, be 

departementet utsette behandlingen av de foreslåtte lovendringene til etter at Stortinget har 

behandlet Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt vediskaping (kvotemeldinga).  
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