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Att:
Fartøy- og deltakerseksjonen

Høring - Deltakerforskriften 2018
Vi viser til brev av 12.10.17 med forslag til endringer i deltakerforksriften (gjeldende for
2018).
Innskjerping av regelverk tilknyttet deltakelse i åpen gruppe
Fiskeridirektoratet region Nordland er enig i at det bør innføres begrensninger som
avskjærer mulighetene for å «lage» eierkonstellasjoner som i realiteten medfører at samme
person(er) kan delta med flere fartøy i åpne fiskerier (samme fiskeri).
For å sikre at regelverket ikke kompliseres bør det etter vårt syn utformes et regelverk som er
felles for alle åpne fiskerier; også de fiskerier hvor det i dag er krav til at eier står om bord
under fiske.

Vi er også av den formening at krav til at eier står om bord under fiske bør omfatte alle åpne
fiskerier. Dette vil være både kontrollerbart og forebyggende i forhold til at inaktive fiskere
står som «utleier» av fartøy til aktive fiskere. Vi er også enig i de vurderinger som er gjort
m.h.t. mulighet for proformaarrangement av eierskap og dermed mulighet for fiske av to
kvoter med to fartøy hvor den ene kvoten fiskes i skjul av funksjon som leieskipper/
høvedsmann.
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Vi er også enig i at det i tilfeller hvor det ikke er en enkeltperson som er eier av mer enn 50%
i fartøyet, må stilles krav til at det er den person som har størst eierandel, og er manntallsført,
som skal være om bord under utøvelse av fiske.
Justeringer i landsdelsbindingen
Fiskeridirektoratet region Nordland har ingen sterke meninger om landsdelsbindingen hva
angår enkelte torskefiskerier. Dersom det fremdeles er et politisk mål om at denne bindingen
skal opprettholdes så er vi enige i at det kan innføres en karantenetid tilknyttet kjøp til NordTroms/ Finnmark.
Det bør i så fall tas med at dersom kvoten skal avhendes i løpet av karantenetiden så er
eneste mulighet å selge tilbake til den landsdel hvor kvoten kom fra.
Adgangsreguleringer i fiske etter leppefisk
Svært få fiskere i region Nordland og region Nord har så langt satset på dette fisket. Vi
legger til grunn at det dermed også er lite kunnskap om bestandssitusjonen for de
forskjellige arter av leppefisk nord for Trøndelag.
Vi legger også til grunn at det så langt har vært lite aktuelt for deltakere fra sørlige deler av
landet å gå nordover for å delta i dette fisket, men vi kan ikke utelukke at dette blir aktuelt i
fremtiden.
Spørsmålet er derfor om «døra bør holdes på gløtt» også for at fiskere fra Nord-Norge skal
kunne delta i dette fisket selv om de ikke har deltatt i de årene som nå kan bli etablert som
«kvalifiseringsår» for fremtidig deltakelse. Vi har ingen sterke meninger om dette, men
mener at temaet bør vurderes dersom det blir aktuelt med lukking av dette fisket.

Med hilsen

Håvard Dekkerhus
seksjonssjef
Per Sagen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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