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Fiskeripolitisk uttalelse fra Nesseby kommune
Nesseby kommune registrerer at det foreslås en rekke endringer i fiskeripolitikken som vil kunne få store
samfunnsmessige negative virkninger for kyst- og fjordområdene i Øst-Finnmark.
I Nesseby kommune var fiskeri som er en av våre viktige primærnæringer i stor nedgang over svært
mange år. I næringen var det svært høy gjennomsnittsalder, nedgang i antall fiskere og fartøy. Det rådde
en generell stor pessimisme i næringen. På det verste var det i 1992 to båter i aktivt fiske hjemmehørende
i Nesseby kommune. Den nasjonale forvaltning av kongekrabbe sammen med andre endringer som
tilgodeså mindre fartøy i fjordfisket bidro til å snu utviklingen i Nesseby og de fleste andre kommunene i
Øst-Finnmark.
Ungdom begynte å registrere seg som fiskere og investere i nye fartøy. Nesseby kommune har prioritert å
gi spesielt ungdom støtte til fartøykjøp de siste ti år og i dag er hjemmeflåten i Nesseby på 25 fartøy, med
flest unge fiskere som satser. Mange fisker i åpen gruppe.
Kommunen har fulgt opp den positive utvikling ved å bidra til oppbygging av infrastruktur for fiskere
som, flytebrygger, kaianlegg, servicebygg osv. Det siste er at kommunen med økonomisk bidrag fra
Sametinget og Norges Råfisklag har investert i nybygd topp moderne fiskemottak i 2016/17 med
sløyelinje. Investeringen var på i alt 5 mill kr og anlegget med servicebygg leies ut til Lerøy AS i en
tiårskontrakt. Det er svært viktig for dette mottaket at fiskeriaktiviteten i flåten fortsetter og helst
ekspanderer framover.
Nå er Nesseby Kommune svært bekymret for fremtidig utvikling i kommunen og i Øst-Finnmark, hvis
mange av foreslåtte endringer settes ut i livet.
Formannskapet har på vegne av Nesseby kommune har avgitt høringsuttalelse om
kongekrabbeforvaltningen for 2018, som hadde høringsfrist 15. november. Forvaltningen av
kongekrabben er svært viktig når det gjelder rekruttering av nye fiskere og for de med de minste
fartøyene. Kommunestyret støtter fullt ut høringsuttalelsen.

Åpen gruppe
Det foreslås en halvering av torskekvotene i åpen gruppe i 2018. Dette sammen med endringer som
foreslås for kystfiskekvota vil til sammen slå svært negativt ut for inntekt og rekruttering. Nesseby
kommune ber om at åpen gruppe tilføres større kvantum i 2018.
Kystfiskekvota (3000 tonn)
Kystfiskekvota ble opprettet for å sikre fiskere i sjøsamiske områder i åpen gruppe en garantert
minstekvote som kom på toppen av den ordinære kvoten. En utvidelse av virkeområdet til å omfatte hele
Troms og en utvidelse i Nordland, vil innebære mindre torsk å fiske på for alle som i dag er innenfor
virkeområdet. En utvidelse av virkeområdet må medføre at kystfiskekvota økes. Nesseby kommune
mener at Sametinget må få tid og mulighet til å avgi uttalelse fra plenum, før endringer iverksettes.
Deltagerloven (fiskernes grunnlov)
Fiskeriminister Per Sandberg har nylig gitt dispensasjon fra deltagerloven til en fiskeindustribedrift
lokalisert i Vesterålen som betyr at bedriften kan eie fiskefartøy med kvote. Nesseby kommune vil advare
sterkt mot å utvanne deltakerloven gjennom dispensasjoner. Konsekvensene av dette vil over tid kunne bli
at man får en fiskeflåte i Norge som ikke lenger er eid av aktive fiskere.
Deltakerforskriften 2018
I juni 2016 ble den såkalte fylkesbindingen i enkelte torskefiskerier erstattet av en landsdelsbinding, jf.
deltakerforskriften § 44. Endringen innebærer at det ikke lenger er begrensninger på salg av fartøy for
fortsatt drift mv. mellom fylker, med mindre salget skjer mellom de to landsdelene Nord-Norge og SørNorge.
Endringen av fylkesbindingen har ført til at mange aktive fiskere har solgt fiskekvota si ut av fylket med
stor fortjeneste. Flere av disse har siden gått inn som fiskere i åpen gruppe. Dette er en meget uheldig
virkning som fører til større press på kvotene i åpen gruppe, samt at vi mister aktive fiskere i Finnmark.
Det har også åpnet for mer spekulasjon og kvotehandel som neppe er en ønsket utvikling. Nesseby
kommune mener at fylkesbindingen bør gjeninnføres.
Regulering av fisket etter reker i 2018 i nord.
Det foreslås å åpne for rekefiske med trål i Tanafjorden i reguleringsmøtet 8-9 november. Tanafjorden har
vært fredet for rekefiske med trål siden 1972. Nesseby kommune støtter Tana kommunes krav om å ikke
å åpne Tanafjorden reketråling og andre aktive redskaper.
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