
SV-toppene Torgeir 
Strøm og Torgeir Knag 
Fylkesnes slakter norsk 
fiskeripolitikk, og frykter 
for rekrutteringen til 
bransjen.
SV vil avvikle hele ordningen 
med kjøp og salg av fiskekvoter.

– Vi mener vi må ta havet til-
bake. Vi ser at en liten elite er i 
ferd med å ta kontroll over 
havet, og at fiskerettigheter sam-
les på stadig færre hender, sier 
næringspolitiker Torgeir Knag 
Fylkesnes fra Troms.

Han frykter for rekruttering:
– Prisene for å komme seg inn 

i fiskeri går i taket, og en vanlig 
kvote koster nå tre millioner. Det 
finnes ikke en ungdom i verden 
som klarer det. Det rike havet 
stenges for ungdom.

«Innenlandsgreier»
Han og nordtrøndertopp Torgeir 
Strøm kandidatene kjemper om 
stortingsplass i sine fylker. Begge 
mener fiskeripolitikken er for 
langt ned på den distriktspoli-
tiske dagsorden.

– Når man snakker om dis-
trikt, er kyst, sjø og hav utelatt. 
Distrikt er liksom innenlands-
greier. Men vi ser sjø og land i 
sammenheng, sier Fylkesnes.

Mannen fra Troms har denne 
stortingsperioden fått et godt 
rykte internt på Stortinget. Han 
har blant annet fått mye av æren 
for at et stortingsflertall stemte 
gjennom den nye avgiften opp-
drettere må betale til vertskom-
munene. Det skjedde mot regje-
ringspartienes vilje.

Så vil Fylkesnes få selskap fra 
nordtrønderen Strøm – og de to 
ønsker både å løfte og kraftig 
endre fiskeripolitikken.

– En god del ungdom ønsker 
seg inn innenfor fiske- og sjønæ-
ring. Da må det legges enda 
bedre til rette, sier Strøm.

Strøm, bosatt på øya Jøa i Fos-
nes, mener også nordtrøndere 
ønsker seg inn i fiskeribransjen.

Tilbakeføring
SVs plan er å endre dagens kvo-
teordning. Når noen slutter, skal   
kvotene ikke omsettes fritt, men 

tilbakeføres til staten, slik model-
len var tidligere.

– For å ikke bruke offentlige 
penger på fiskeri, innførte man 
denne «markedsplassen». Hvis 
man kunne samle flere rettigheter 
på én båt, kunne det vært et selv-
finansierende system. Men dette 
har bare ført til en vanvittig prisga-
lopp som knuser boligmarkedet 
sønder og sammen, sier Fylkesnes.

– Hva skjer med verdiene 
som er bygget opp?

– Det må vi finne en over-
gangsordning for. Det er bare å 
se på banklånene, og hvor lang 
tid investeringene løper.
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Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Espen Teigen (Frp) er kritisk til 
SV-forslaget.

– Jeg registrerer at SV ønsker å 
fjerne forutsigbarheten for fis-
kerne. Med å fjerne sikkerheten 
de har i kvotene gjør man det 
vanskeligere å få lån i banken. 
Under denne regjeringen ser vi 
for første gang på mange år en 
økning i antall fiskere, spesielt 
blant ungdom under 30 år, skri-
ver Teigen i en epost.

SV vil også endre styrkeforhol-
det mellom kystflåte og havgå-
ende flåte. Saken kom på den 
politiske dagsorden i vår, med 
regjeringens stortingsmelding 
om pliktordningene for torske-
trål. Fiskeriminister Per Sand-
berg (Frp) ville fjerne systemet 
med aktivitetsplikt, leverings-
plikt og bearbeidingsplikt, og gi 
kvoter på 8.500 til kystfiskere 
som kompensasjon. SV ville gi 
kystflåten 114.000 tonn. Det ville 
gitt en stor åpning for nye fis-
kere, men rammet dem som fis-
ker i stor skala hardt. 

Stortinget klarte ikke å bli 
enige om saken – og stortings-
meldingen ble trukket. 
Sivert Rossing
sivert.rossing@t-a.no / Tlf. 982 99 279

Torgeir og Torgeir fisker 
etter kyststemmene

BEKYMRET: Torgeir Knag Fylkesnes (SV, t.v.) er på Stortinget i dag. Nå 
håper han på selskap fra nordtrønder Torgeir Strøm (SV).

Det er stor vilje til å satse 
på skogen blant de nord-
trønderske stortings-
kandidatene. Både på 
infrastruktur, skogskjøt-
sel og bioøkonomi.

SKOGN: I går ble stortingskandi-
datene fra de åtte største parti-
ene utfordret på hva de vil med 
skognæringa de neste årene, 
under ei samling på Norske Skog 
på Skogn. Så å si samtlige ser 
store muligheter for næringa i 
framtida, og er villige til å satse 
på økte tilskudd til både skogs-
bilveger og opprusting av kom-
munale- og fylkeskommunale 
veger for å fjerne flaskehalser for 
tømmerbilene. 

Fullt så enige er de ikke når 
det kommer til vern av skogarea-
ler. Det er ei utfordring første-
kandidat Marit Arnstad (Sp) ser 
mørkt på.

Vil verne ti prosent
I dag er 2,9 prosent av skogen ver-
net. Et samlet storting, med unn-
tak av Sp ønsker å mer enn tre-
doble dette vernet, til 10 prosent.

– Bare Sp stemte mot dette på 
Stortinget. Vi synes det er et vel-
dig uheldig vedtak. Jeg har stor 
tro på næringa, men den trenger 

å bli sett og forstått, sier Arn-
stad.

Noe hun fikk et klart svar på 
fra førstekandidat Torgeir Strøm 
(SV).

– Jeg tror skognæringa må 
være seg bevisste på å ta miljø-
hensyn. Og når det gjelder vern, 
så må også Sp begynne å lytte til 
fagfolk, sier Strøm.

Samtidig pekte Tommy Reinås 
(Miljøpartiet De Grønne) på at 
det er viktig å kartlegge naturin-
teressene, både i skogen og 
myra.

– Myra er et enormt karbonla-
ger som vi ikke kan kjøre i styk-
ker med store maskiner. Vi har 
et bio-eventyr foran oss, og vi vil 
etablere et Bionova, etter modell 
fra Enova som skal bidra til 
utvikling i skogen, sier Reinås.

Høyres tredjekandidat, Anders 
Kiær sier ikke direkte nei til mer 
skogvern, men er klokkeklar på 
at det i så fall må skje andre ste-
der enn i Nord-Trøndelag.

– 60 prosent av arealet i Nord-
Trøndelag er omfattet av vern. 
Det er nok, så mer skogvern må 
skje i andre fylker enn i Trønde-
lag, sier Kiær, og understreket at 
noe av det viktigste for næringa, 
er stabile og gode rammevilkår.

– Trøndelagsbenken er enige 
om mye av det som må til for å 
utvikle næringa, og jeg tror vi 
må bli flinkere til å samarbeide 
på tvers av partigrensene for å 
sikre rammevilkårene, sier Kiær.

Også Frp stemte for mer skog-
vern i Stortinget, noe førstekan-
didat Espen Teigen ikke er til-
freds med.

– Vi må kunne ta opp dette i 

eget parti også. Vi har stoppet 
mange forslag om vern fra fanati-
kere, og det vil helt sikkert 
komme nye forslag fra aktivister. 
Den kampen må vi ta, sier Teigen. 

Innovasjon, forskning og utvikling
For Ap er stikkordene innova-
sjon, forskning og utvikling når 
det snakkes om vekst i skognæ-
ringa.

– Skogen må bli ei nasjonal 
satsingsnæring for grønn øko-
nomi, og bli løftet opp og fram 
som det ble gjort med olje- og 
gassnæringa, sier Ingvild Kjer-
kol, som er opptatt av at tøm-
merstokken som tas ut av skogen 
foredles her i landet, framfor å 
bli sendt hel ut av landet.

– Den utviklinga må vi snu. 
Derfor blir innovasjon, forskning 
og utvikling viktig framover. Men 
utfordringen fram til i dag er at 
økonomien ikke har vært god 
nok, sier Kjerkol.

Tidligere fylkesskogmester, 
Mathias Sellæg, sa at han frykter 
at skogen, som omtales som det 
grønne gullet, kan bli den grønne 
løgnen hvis politikerne ikke sør-
ger for at hogstområder blir plan-
tet i for å sikre ny skog. Etter at 
det i over 20 år har vært et gap 
mellom avvirkning og planting.

– Vi vil øke tilskuddene til 
både planting og rydding av 
skog, svarte førstekandidat Åste 
Marie Lande Lindau på den 
utfordringen, med støtte fra 
både Sp og Frp. 

Erlend Malmo  
og Marius Langfjord (foto)
erlend.malmo@t-a.no / Tlf. 920 68 140

 • Skogens gull kan bli den grønne løgn.

Alle vil satse 

FRYKTER MER VERN: Førstekandidat Marit Arnstad (Sp) frykter at ei tredobling av skogvernet, fra 2,9 
prosent til ti prosent kan bli ei vanskelig utfordring for skognæringa i Trøndelag.
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