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Fiskeridirektoratet

Høringssvar – Deltakerforskriften 2018
Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 23. og 24. oktober behandlet høring om
deltakerforskriften for 2018. Forslag som går på endringer i eierkonstellasjoner og forbud mot
bruk av leieskipper støttes. Derimot fastholder Norges Kystfiskarlag sitt syn om at leppefisket
må reguleres som et åpent fiskeri.
Endringer i eierkonstellasjoner
• Norges Kystfiskarlag mener at åpen gruppe må romme muligheter for både heltids- og
deltidsfiskere.
• Norges Kystfiskarlag støtter forslag om å utelukke selskap fra åpen gruppe når
selskapet ikke har en majoritetseier.
• Norges Kystfiskarlag støtter forslag om endring av eierkonstellasjonsregelen i § 5 i
deltakerloven, herunder: «Det er et vilkår for å delta i åpen gruppe i et fiskeri etter
denne forskriften at én fysisk person direkte eller indirekte gjennom foretak, innehar
mer enn 50 prosent av eierandelene i fartøyet.» jf. punkt 1.3 i høringen.
• Norges Kystfiskarlag støtter en endring i eierkonstellasjonsreglene som hindrer at det
kan fiskes i åpen gruppe med båt 3 hvor det er opprettet selskap med slike eierforhold,
jf. punkt 1.4 i høringen.
• Norges Kystfiskarlag støtter tilføyelse av nye bestemmelser i § 5 i forskriften som
innebærer:
- fjerde ledd: «Når eier av fartøy som deltar i åpen gruppe inngår i konstellasjon av
eiere som eier annet fartøy, og eierandelen i eierkonstellasjonen er nødvendig for
oppfyllelse av aktivitetskravet i deltakerloven § 6 annet ledd, kan ikke sistnevnte fartøy
delta i åpen gruppe i samme fiskeri.»
- femte ledd: «Når en og samme fysiske eier inngår i to konstellasjoner av eiere som
innehar mer enn 50 % av eierandelene i hvert sitt fartøy, og eierskapet til denne
fysiske eieren for begge fartøyene er nødvendig for oppfyllelse av aktivitetskravet etter
deltakerloven § 6 annet ledd, kan det det bare deltas med ett av de to fartøyene.
Reglene gjelder så langt de passer dersom det er tale om eierskap i flere enn to
eierkonstellasjoner som innehar mer enn av 50 % av eierandelene i hvert sitt fartøy»
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Forbud mot bruk av leieskipper
• Norges Kystfiskarlag støtter et generelt krav om at fartøyeier må stå om bord i åpne
grupper.
• En forutsetning for et slikt krav må være at foreslåtte endringer ift eierkonstellasjoner
også innskjerpes, (jf. dagens situasjon i leppefisket).
• Ved tilfelle hvor fartøyet eies av et selskap hvor ingen av medeierne er majoritetseier,
bør regelen være at en av de tre må være høvedsmann om bord.
• Hvis det er to minoritetseiere med større eierandel enn de øvrige, men innbyrdes lik
eksempelvis 40 %, 40 % og 20 % bør regelen være at en av eierne med størst andel må
være høvedsmann om bord.
• Hvis situasjonen er at en minoritetseiers andel er større enn de øvriges, eksempelvis 40
%, 30 % og 30 %, bør regelen være at vedkommende med størst eierandel må være
høvedsmann om bord.
• Unntak fra kravet om at fartøyeier selv må stå om bord må likevel kunne gis ved
langtidssykdom og rettighetspermisjoner i forbindelse med svangerskap, fødsel og
adopsjon.

Justeringer i landsdelsbindingen
Norges Kystfiskarlag ønsker ikke å tillate salg av fartøy på tvers av regioner. Ved eventuelt
salg går rettigheten(e) tilbake regionen den opprinnelig kom fra.
Norges Kystfiskarlag ønsket ikke en oppheving av fylkesbindingene, men registrerer at landet
nå er delt i to med hensyn til regioner nord og sør.

Adgangsreguleringer i fisket etter leppefisk
Fiskeridirektoratet har skissert 4 alternative modeller, hvorav 2 av forslagene går ut på en
lukking av dette fisket, og 2 med videreføring som åpen gruppe.
Norges Kystfiskarlag står fast ved at modell 2 - ordinær åpen gruppe med krav om at
fartøyeier bare kan delta med ett fartøy er beste alternativ ut i fra de forutsetningene som
ligger til grunn for høringsinstansenes vurdering. Etter vårt syn er ikke aktuelle konsekvenser
av en lukking utredet i tråd med tidligere lovnad, til at høringsinstansene kan vurdere
adgangsreguleringer i form av lukking (alternativ 3 og 4).
Ved høringen av regulering av fisket etter leppefisk i 2017 ba Fiskeridirektoratet om
høringsinstansenes prinsipielle syn på adgangsreguleringer i fiskeriene. Her presiserte Norges
Kystfiskarlag sitt syn som vi fortsatt fastholder, både i reguleringen av fisket etter leppefisk
og andre fiskerier:

«adgangsregulering må først og fremst vurderes ut fra ressurs- og kvalitetshensyn, i tillegg til
aspektet om samfunnsmessig og sosial bærekraft, jf. formålet med deltakerloven og
forvaltningsprinsippene i Havressursloven. Det må foreligge reelle behov før man
adgangsregulerer et hvilket som helst fiskeri, hvor fiskeinnsats må justeres i forhold til
bestandssituasjonen. Det er deltakerloven som skal legge grunnlaget for reguleringen,
gjennom en bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene, økt lønnsomhet og verdiskapning
gjennom bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, samt at høstingen av disse fortsatt skal
komme kystbefolkningen til gode. Dette innebærer at lokale fiskere skal ha tilgang til lokale
fiskeressurser, jf. FN sitt nærhetsprinsipp».
Før man vurderer å lukke et fiskeri må forvaltningen og forskningen evaluere de lukkinger
som har vært gjort tidligere. En slik evaluering må sees i en større sammenheng, som
betrakter de biologiske, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser en lukking vil
medføre.
Nærings- og fiskeridepartementet er tydelig på at lukking og adgangsregulering av fiskeri er
en betydelig inngripen i allemannsretten. Norges Kystfiskarlag registrerer at
Fiskeridirektoratet også fastholdt denne vurderingen ved høringen om regulering av leppefisk
tidligere i år, hvorpå man presiserte at en eventuell adgangsregulering ville kreve en grundig
vurdering av behovet for å lukke fisket og konsekvensene dette har for både fiskere og
kjøpere. Dette har ikke blitt gjort og Norges Kystfiskarlag vil derfor presisere at en slik
gjennomgang må til før man eventuelt vurderer en lukking av fisket etter leppefisk.
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