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Deltakerforskriften 2018 - Høring med frist 20.11.2017
Det vises til samtale med Håvard Holder i går.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønsker å komme med følgende innspill til Deltakerforskriften
for 2018:
Landsdelsbinding
Slik situasjonen i næringen har blitt, bør salg av fartøy kunne skje fritt, og alle bindinger
oppheves. Dersom landsdelsbindingen likevel opprettholdes må det innføres en karenstid for
videre salg av fartøy på minst 3 år.
Overgangen fra lukket til åpen gruppe
Fiskere som i forbindelse med salg går over fra lukket til åpen gruppe, må kunne få de
samme rettigheter som fiskere i åpen gruppe. Fylkeskommunen støtter en ordning som stiller
krav til at fartøyeier må stå om bord i fartøyet ved fiske i åpen gruppe. Det samme gjelder at
det må være et vilkår for deltakelse i åpne fiskerier, at fartøyet eies av en fisker 100% eller
har aksjemajoriteten i et selskap som eier fartøyet, men likevel slik at to likestilte eiere med
50% hver av aksjene, ikke utelukkes fra deltakelse.
Leppefiskreguleringen
Fylkeskommunen er kjent med at Fiskeridirektoratet gjennomfører evalueringsmøter i
regionene etter fisket i 2017, bl.a i Trondheim 29.11. Etter det en har fått opplyst fra
Fiskeridirektoratet region Midt, er det forventet at innspill til en framtidig regulering av
leppefiskfiskeriet som fremkommer der, blir hensyntatt i høringen.
Fylkeskommunen ser et behov for å begrense deltakelsen i dette fisket. Likevel vil vi fraråde
en lukking av fisket. Fylkeskommunen vil derfor støtte at det etableres en åpen gruppe som
beskrevet i alternativ 2, og hvor det bør vurderes å stille krav til at fartøyeier og høvedsmann
står oppført i fiskermanntallet for å kunne delta.
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