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Svar på Høring - Deltakerforskriften 2018
Uttalelsen skrives på vegne av flere fiskere som er registrert på blad B og som fungerer som
høvedsmann på eget fartøy i Skagerak.
Dette brevet er som følger at en gruppe i Flekkerøy fiskerforening har laget en
høringsuttalelse på vegne av en selektiv gruppe av medlemmer og ikke medlemmer, der alle
er leverandør til Leppefisk.com, uttalelsen ble sendt i Flekkerøy Fiskerforenings navn, Frank
Erik L Salvesen er medlem av Fisker laget, men ble ikke informert om høringsuttalelsen i regi
av FF, Salvesen fisker for Lippfish.com
Vi mener med det at høringens uttalelsen fra Flekkerøy Fiskerforeninga må underkjennes, da
det bevist er en høringsuttalelse fra en selektiv gruppe fiskere, bestående av medlemmer,
ikke medlemmer, pensjonister og blad A fiskere.
Vi er enige i at det trengs en regulering av fiskeriet, da først og fremst mot A fiskere og
fritidsfiskere som bare er inne for å skumme fløten.
Vi har sjekket litt hvem som er leppefiskere, der finner vi tømmermenn, rørleggere
butikkansatte, lageransatte, offshoreansatte, selvstendig næringsdrivende som kun fisker
leppefisk, kort fortalt de fleste yrkesgrener er inne å skummer fløten på bekostning av blad B
fiskere.
Når vi så sjekker videre, så ser vi at i alle nevnte profesjoner finner vi personer som er 100%
ansatte i annet yrke/virksomhet, som fisker leppefisk på blad A opp til to mnd. på
sommeren.
Videre registrerer vi at det er en stor overrepresentasjon av pensjonister som også har
trygd/pensjon i tillegg, den eldste vi har funnet i Skagerakfisk sitt område er født i 1930!

Med dette så tenker vi at de ikke lever av, men for fisket og det på bekostning av arbeidsføre
i arbeidspliktig alder som er registrert på blad B.
Vi er ikke for å stenge gamle fiskere som står på blad A helt ute da det har store
helsemessige verdier å holde seg i aktivitet. (Pkt 1 i reduksjons forslag)
Det er en kjensgjerning at det er vanskelig å leve av å være fisker i Skagerakfisk sitt område,
med mye restriksjoner og bortfalt fiske, derfor er leppefiske blitt en vital del av inntekten til
blad B fiskere, det ville være knusende for en blad B fisker å miste leppefiske etter til dels
stor investeringer i båt og utstyr.
Det er flere av oss som har 2 båter godkjent for leppefiske, ikke av kvotemessige årsaker,
men av praktiske årsaker, behovet vårt er ikke to kvoter, men to båter.
Vi mener at følgende tiltak vil kunne lette fisketrykket i Skagerak;
-

1) Fiskere som skal fiske leppefisk med full kvote må være registrert på blad B som
ett absolutt krav, da etter minst ett års opparbeidelse av de tre siste år (2015 -2017)
som blad B fisker og med en omsetning på minimum hundre tusen i annet fiske. Blad
A fiskere får en kvotereduksjon på 50%.

-

2) Hjelpemann må være registrert på minimum blad A, på lik linje med øvrig fiskeri.

-

3) Høvedsmann må stå om bord og eie minst 51% av fartøyet, med mindre gyldig
fravær kan dokumenteres, i form av offentlige/tillits verv og eller sykdom.
Begrunnelsen for 51% eierskap er at man da vil unngå uthuling av regelverket, en
uthuling som lett kan videreføres til både Makrell og Torsk i åpen gruppe.

-

4) Det bør ikke tildeles mer enn en kvote pr person uavhengig av hvor mange båter
man har som er berettiget.

-

5) Vi mener at tildeling av fiskekontrakter må gå via skagerakfisk for å unngå
personbasert selektering. (Skagerakfisk SL sitt område)

-

6) Pensjonister med trygd/pensjon som er registrert som blad A fiskere får en
kvotereduksjon på 50% dersom fiske forblir som åpen gruppe.
Alternativ 1,2.

-

7) Blir fisket stengt må pkt1 og pkt2 være overordnet.

-

8) 10% av kvoten avsettes til rekruteringsfiske Alternativ 1,2,3,4.

Fiskeridirektoratet skriver i sin høring at det er 80% blad B fiskere som fisker leppefisk, det
mener vi overhode ikke er representativt i Skagerakfisk sitt område, der vi mener at blad A
fiskere utgjør en betydelig større del, vi ville gjerne dokumentere dette, men det viser seg å
være svært vanskelig å få fatt i en oversikt her, hva det skyldes vites ikke, men vi er
overrasket over at hverken Skagerakfisk SL eller Fiskeridirektoratet har en direkte oversikt
over blad B, A og fritidsfiskere i Skagerak. (leppefisk)

Vi mener at med våre forslag vil fisketrykket og den generelle situasjonen ved leppefiske i
Skagerakfisk SL sitt område stabiliserer seg på et forvaltningsansvarlig grunnlag, som blad B
fiskere er vi svært opptatt av en forsvarlig forvaltning og at det også skal være noe og leve av
«på morgendagen».
Vi mener at Alternativ 1 og 2 ville være svært annerledes om man innfører pkt1 og pkt2 av
våre forslag da blad A fiskere og Hjelpemenn utgjør en betydelig del av fisket i Skagerak
sonen.
Som eksempe;, en blad A fisker med hjelpemann var om ikke den eneste, så en av 2 eller3
som fisket hele kvoten på 75 000 fisk i Kristiansand kommune.
Dersom forvaltningen går for å stenge fisket etter Alternativ 3, må det ikke være på
bekostning av blad B fiskere som har deltatt i fisket.
Vi anbefaler at gruppen blir stengt etter alternativ 3 med tillegg av våre pkt1, pkt2 & pkt3, i
den begrunnelse av at det det ville være historisk om en åpen gruppe blir stengt på
bekostning av blad B fiskere og til fordel for blad A fiskere med hjelpemenn
Vi vil også be om at forvaltningen av fiskekontrakter blir som ihh pkt5.
Vi har vert i kontakt med flere B fiskere, men de kunne ikke rekke å møte på så kort varesel
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