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HØRING - DELTAKERFORSTruT'TEN 2018

Vi viser til Fiskeridirektoratets høringsbrev av 12.10.2017
Høringen omfatter følgende tema:
Justering av landsdelbindingen
Tiltak for å begrense overgangen fra lukket gruppe til åpen gruppe, herunder
eierkonstellasjonsregelen i deltakerloven $ 5
Adgangsreguleringer i fisket etter leppefisk og innføring av et generelt krav om at
fartøyeier må være høvedsmann om bord i fartøy som deltar i åpen gruppe
Norges Fiskarlag har truffet følgende vedtak om deltakerforskriften for 2018:

Landsdelsbindingen:
Fylkesbindingen i enkelte torskefiskerier ble i2016 erstattet av en landsdelsbinding. Endringen
innebærer at det ikke lenger er begrensninger på salg av fartøy for fortsatt drift mellom frlker, med
mindre salget skjer mellom de to landsdelene Nord- Norge og Sør- Norge. Det er et unntak for salg
Nord- Troms og Finnmark.

til

Det har i ettertid vist seg at det er lett å omgå reglene ved salg av fartøy fra Sør- Norge til hele NordNorge, også til de deler av Nord-Norge som ikke er omfattet av unntaksregelen.
Norges Fiskarlag mener derfor at alle bindinger må oppheves slik at salg av fartøy kan skje fritt.
Dersom direktoratet likevel finner å ville opprettholde landsdelsbindingen, må en karantenetid på
minst 3 år innføres.

Tiltak for å begrense overgangen fra lukket gruppe til åpen gruppe:
Norges Fiskarlag er i mot at det innføres begrensninger for deltakelse i åpen gruppe etter salg av fartøy
i lukket gruppe. Det vil oppfattes som urimelig dersom en fisker som over år har fisket i lukket gruppe
skal måtte stå tilbake for andre grupper av fiskere i åpen gruppe.
Fiskarlaget støtter forslaget om at det må være krav om at fartøyeier skal stå om bord ved fiske i åpen
gruppe, altså et forbud mot leieskipper.
Fiskarlaget støtter også forslaget om at detbør være et vilkår for deltakelse i åpne fîskerier atfartøyet
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enten eies av en fusisk person fullt ut via et enkeltpersonforetak, eller at vedkommende har
aksjemajoriteten i et selskap som eier fartøyet. Vi foreslår at forskriften formuleres slik at det er et
krav om eierskap til <minst 50 yo>> av aksjene, slik at to likestilte eiere med hver 50 %o il,ke utelukkes

fra deltakelse.

Leppefiskereguleringen:
Norges Fiskarlag ser behovet for å begrense deltakelsen i fisket etter leppefisk. Vi mener det best kan
gjennomføres etter direktoratets alternativ 4. Dette vil innebære en lukking basert på deltakelse i to av
de siste tre år med grunnlag i at man minst har fisket leppefisk for kr. 50 000,- i hvert av disse to åra.
Fiskarlaget vil anføre at det må være et krav om at eier av fartøyet og høvedsmann må være førtpåt
blad B i fiskermanntallet.
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