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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 77/17 Formannskapet 23.08.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap viser til høring – innføring av distriktskvoteordning 3000 tonn torsk, 

og ønsker å komme med følgende høringsuttalelse: 

1. Lebesby Formannskap stiller seg positiv til innføring av distriktskvoter i næringssvake 

distrikt. Det er imidlertid avgjørende at den forslåtte distriktskvoten også tilfaller 

Lebesby i tillegg til Gamvik kommune.  

2. Over tid har Lebesby kommune mistet råstoffandel og utviklingen har gått i feil 

retning sammenlignet med andre fiskevær i Finnmark, noe grafene under tydelig 

illustrerer: 

 

Grafene viser landinger av råstoff fra norske fartøy i tonn (rund vekt). Lebesby kommune har siden år 

2000 gått fra 7200 tonn til 3700 tonn i år 2016. Kilde: Fiskeridirektoratets statistikkbank. 

3. Lebesby kommune har også hatt nyetableringer av landanlegg innen fiskerinæringa i 

kommunen. I tillegg har vi i Kjøllefjord en industriaktør som har vært etablert her i 

alle år, og som har gjort betydelige investeringer for å møte fremtiden. Lebesby 

Formannskap forventer derfor at distriktskvoten skal fordeles på begge kommuner på 

Nordkyn.  

4. Etter at trålerne sluttet å anløpe Kjøllefjord havn i 2005 har antall 

industriarbeidsplasser blitt redusert fra 120 til ca. 30 helårs arbeidsplasser. I tillegg 



 

 

opplever disse at antall permitteringsdager på høsten har økt betydelig. Distriktskvoten 

vil kunne avhjelpe dette og bidra til å skape helårlige arbeidsplasser også i denne 

kommunen som er helt avhengig av fiskeriene. 

5. Lebesby Formannskap mener at flåten som leverer ferskt råstoff hele året skal kunne 

delta i distriktskvoteordningen. Fisken må leveres fersk til landanlegg i kommunene, 

og bør i hovedsak bearbeides.   

 

 
Vedlegg: 

Høring –innføring av distriktskvoteordning for torsk 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringsbrevet å innføre en midlertidig 

distriktskvoteordning for kvoteårene 2018 og 2019. Det foreslås at det avsettes en 

distriktskvote på 3000 tonn torsk pr. år.  

 

Høringsfristen er satt til 29. august 2017. Høringen er åpen og alle kan sende innspill.  

 

Høringsbrevet tar for seg følgende hovedelelementer: 

1. innledning 

2. distriktskvoteordningen (hjemmelsgrunn og tidligere erfaringer) 

3. hvilket distrikt skal tilgodesees med distriktskvoter 

4. hvilke krav skal settes fiskeforedlingsanleggene 

5. distriktskvoten (hvem skal kunne benytte seg av ordningen, hvor skal kvoten tas fra, 

prioritering av lengdegrupper, prioritering av redskapsgrupper, geografisk prioritering i 

flåteleddet mm). 

 

Vurdering: 

 

Lebesby kommune har gjennom mange år opplevd en nedgang i råstofflandinger. Grafene 

under er basert på statistikk fra fiskeridirektoratets statistikkbank for perioden 2000-2016. 

Den ene figuren gjelder alt råstoff landet, og den andre figuren gjelder bare torsk. Noen 

kommuner (som Båtsfjord og Nordkapp) har i tillegg hatt store landinger fra russiske fartøy i 

perioder.  

 

Distriktskvoten er foreslått til 3000 tonn. Kvoter fra trålerne som opprinnelig hadde 

leveringsplikt til Lebesby kommune utgjorde over 3000 tonn torsk omregnet i 2016 – kvoter. 

Ser man på landingene i grafene under, så er distriktskvoten et betydelig bidrag dersom 50% 

skulle tilfalle vår kommune. Tallene under viser i alle fall med tydelighet at Lebesby 

kommune har tapt andeler råstoff, og er den kommunen som ligger lavest på landet volum av 

de vi har valgt å ta med her.  

 

Rådmannen vurderer det slik at det er fartøy som leverer ferskt råstoff hele året som kan delta 

i ordningen, og at råstoffet i hovedsak bør bearbeides.  



 

 

 

Leveranse av alt råstoff totalt av norske fartøy:  

 
 

 

Kun leveranse av torsk fra norske fartøy:  

 
 

 

Se vedlegg total kvantum/ total kvantum torsk levert i rund vekt fra norske fartøy 2000-2016. 


