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HØRINGSSVAR – DELTAGERFORSKRIFTEN

Adgangsregulering i fisket etter leppefisk

Dersom det velges å lukke fisket etter leppefisk bør dette gjøres etter en solidarisk modell. Det er
viktig at fiskeridirektoratet forstår at bak hver fisker er det ekte personer med familier og barn som
er avhengig av et yrke og tilhørende inntekt.
I høringsrunden til 2017 foreslo fiskeridirektoratet at fisket ikke skulle lukkes. Allikevel ble en lukking
foreslått av direktoratet etter høringsrunden i 2017. Lukkingen ble foreslått slik; de som hadde
investert til dette fiskeriet før en gitt dato i mai 2017 kunne fortsette i lukket fiskeri.
Dep. fulgte ikke dette rådet og valgte å ikke lukke fiskeriet. De skrudde også opp foreslått kvote til
75.000 fisk pr. fartøy.
Dersom fiskeriet nå skal lukkes bør den forslåtte datoen fra fiskeridirektoratet som tidligere gitt
gjelde. D.v.s alle som hadde kjøpt inn båt innen denne datoen i mai 2017 blir med i lukket gruppe.
Kun blad B fiskere bør bli med i lukket gruppe, men fiskere som i dag står på blad a som vil kvalifisere
seg til lukket gruppe etter øvrige regler, bør gis anledning til å søke opptak til blad b innen
kommende sesong.
Videre mener jeg at en fisker kun skal ha anledning til å fiske med en båt uansett om det er i lukket
eller åpen gruppe. Dette kan også gjøres ved at kvoten følger fiskeren uavhengig av antall fartøy
fiskeren har.

Ovennevnte mener jeg er en rettferdig modell dersom fisket skal lukkes. Alternativt å lukke fiskeriet
hvor 2017 sesongen kvalifiserer til lukket gruppe.

Som eksempel vil jeg ta med min egen situasjon mht. mulige dispensasjonsordninger.
Jeg investerte over 1 mnok i utsyr i 2015 og 16 for sesongen 2016. Jeg hadde også fått avtale om
levering av leppefisk med kjøper for 2016 sesongen. I tillegg har jeg også omsorgen for et barn som
ble alvorlig sykt rett før oppstarten av 2016 sesongen. Jeg avtalte da med kjøper om å utsette
oppstarten til 2017 for å kunne gi barnet pleie og omsorg. Det vil oppleves galt dersom man skal
ekskluderes fra fiskeri fordi jeg valgte å ta vare på et alvorlig sykt barn.

Primært støtter jeg alternativ 2; Ordinær åpen gruppe.

Innføring av et generelt krav om at fartøyeier må stå om bord i åpen gruppe.

Med bakgrunn i den utviklingen vi så under leppefisket 2017 anses det fornuftig at dette kravet
skjerpes.
Dersom fartøyeier er et selskap, bør den med størst eierandel anses som høvedsmann og må stå om
bord i fartøyet.
Dersom selskapet eies av flere med like eierstørrelser bør det angis hvem som er høvedsmann for
kommende sesong. Høvedsmannen må være blant de eierne med størst andel. Eks. A: 30%, B: 30%,
C: 20%, D20%. Kun A eller B kan da være høvedsmann. Dette bør ikke kunne endres i løpet av
sesongen.
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