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Nordkapp kommune gir høringsuttalelse om deltagerforskriften
Høringen omfatter følgende:





Begrense overgang fra lukket gruppe til åpen gruppe
Endringer i eierkonstellasjonsregelen i deltagerloven §5
Forbud mot leieskipper i åpen gruppe
Alternative reguleringer i fisket etter Leppefisk. (Nordkapp kommune har ingen innspill)

Begrense overgang fra lukket gruppe til åpen gruppe
Åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62 grader, har hatt et markant økende press de senere år
fra stadig flere aktører. Antall fartøy er økende og det gjennomsnittlige kvantum pr. fartøy er
nedadgående. Totalkvoten for åpen gruppe er satt under større press. Dette går nå på bekostning
av lønnsomhet.
I mange år har åpen gruppe vært en inngangsport for nye og gjerne unge fiskere og medvirket til
en positiv rekruttering av nye fiskere inn i ordinære fiskeri.
Skal vi for fremtiden bygge livskraftige samfunn langs vår lange kystlinje her nord, så mener
Nordkapp kommune at bør man gjøre noen strukturelle grep for å sikre en bærekraftig utvikling
for åpen gruppe nord for 62 grader.
For de som selger sine kvoter fra lukket gruppe og går over til åpen gruppe, så støtter Nordkapp
kommune drøftinger om at noe må gjøres for å demme opp for dette. Nordkapp kommune mener
det bør innføres en karensordning, der en må vente i opptil 2 år, før en kan etablere seg i åpen
gruppe, etter salg av kvoter i lukket gruppe. Selv om dette strider mot prinsippet om den åpne
allmenning, så mener Nordkapp kommune at det er et nødvendig tiltak.
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Endringer i eierkonstellasjonsregelen i deltagerloven §5
Endringer i eierkonstellasjon bør skjerpes, slik at en overholder prinsippet om at en eier kan delta
i åpen gruppe med ett fartøy, og regelen om at det heller ikke kan deltas i åpen gruppe når man
allerede deltar i lukket gruppe. Dette har vært særlig utbredt innen fisket etter Kongekrabbe, hvor
vi ser ulike konstellasjoner eier flere fartøy. Dette er ikke en utvikling Nordkapp kommune
ønsker. På sikt skaper det et unødig stort press på gruppen, og det blir mindre lønnsomhet for de
som ønsker å komme inn som nyetablerere.
Forbud mot leieskipper i åpen gruppe
Nordkapp kommune støtter et forbud mot bruk av leieskipper i åpen gruppe. I forbindelse med
fiske i åpen gruppe for å kvalifisere seg til Kongekrabbe, så erfarer man at etablerte fiskere får
fartøy registrert på familiemedlemmer, og fungerer som leieskipper på disse. På den måten
kvalifiseres flere fartøyer til kongekrabbefiske, og bidrar til at flere fartøy konkurrerer om kvote.
Nordkapp kommune mener dette bidrar til å uthule formålet med regelverket, og dersom en skal
gjøre noe med denne utviklingen slik at det oppfattes som rettferdig, så bør det være et generelt
forbud mot leieskipper i åpen gruppe. På den måten vil man være med på å minske presset på
åpen gruppe, totalt sett.
Alternative reguleringer i fisket etter Leppefisk
Nordkapp kommune har ingen innspill
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