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En kystbasert fiskenæring for framtida!  
 
Havet er vårt viktigste økosystem. Fiskeressursene er fornybare, er viktige for matforsyningen 
i verden, og må forvaltes på en måte som gjør at de varer evig. Forvaltninga av havet og 
fiskeressursene må være underlagt nasjonal og internasjonal kontroll.  
 
Naturvernforbundet ønsker en fiskepolitikk som sørger for bærekraftig høsting som ivaretar 
artenes funksjon i økosystemet, lavere klimagassutslipp, trygg sjømat og høsting av 
ressursene som ivaretar lokal verdiskapning langs kysten. Den må bygge på en aktiv kystflåte. 
En god fiskepolitikk premierer nærhet til fiskefeltene, miljøvennlige metoder, kort transport 
og lave utslipp.  
 
Fiskelovgivningen må sikre at fisken eies og forvaltes av felleskapet. Fiskeressursene må 
komme kystsamfunnene til gode. Aktivitetskravet i deltakerloven, som sikrer at bare aktive 
fiskere bosatt i kystsamfunn kan eie fartøy med kvoter må bestå. Grunnprinsippene i 
fiskesalgsloven og havressursloven må ikke endres.  
 
Tveterås-utvalget (Sjømatindustriutvalget) ber i NOU 2014:16 om en svekking av lovverket 
som plasserer eierskapet til fiskeressursene hos folket, og at det legges til rette for mer 
utenlandsk kapital i alle ledd av fiskenæringa.  
 
Naturvernforbundet frykter at en omlegging vil gi oss en fiskenæring med et mer intensivt 
fiske, høyere forbruk av drivstoff og høyere utslipp.  
 
Storting og regjering må sikre at historiske rettigheter gjennom fiske- og miljølovgivningen 
opprettholdes, samt å hindre at det gis fordeler til den havgående flåten og fiske med store 
industritrålere, som vil føre til et mindre miljøvennlig fiske. Urfolksrettigheter må ivaretas.  
 
En spredt struktur for landing av fiskeressursene legger til rette for et mer miljøvennlig fiske, 
hvor ressursene tas i land og bearbeides der den fiskes. Denne strukturen må opprettholdes, og 
leveringsplikten for trålerne i de nordligste fylkene må bestå. 
 
Naturvernforbundets landsstyre, samlet i Oslo 7. – 8. februar, krever at anbefalingene 
fra Tveterås-utvalget som svekker vårt felles eierskap over fiskeressursene ikke 
gjennomføres. Fiskeressursene må komme lokalbefolkning og kystsamfunn til gode, og 
betingelsene for et levende kystfiske, med lokal foredling av ressursene, må bestå. 
 
 
 
 
 
 


