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HØRING - DELTAKERFORSKRIFTEN 2018
Fylkesrådet i Troms vedtok i sak 259/17 i møte 22.11.2017 følgende:
1. Fylkesrådet i Troms fylkeskommune har behandlet «Høring – Deltakerforskriften
2018» fra Fiskeridirektoratet med frist 20.november 2017.
2. Fylkesrådet i Troms er positiv til forslag om bidrar til at åpen gruppe fortsatt er en
rekrutteringsarena og sikrer adgangs- og inntektsmuligheter for hele kystbefolkningen.
Fylkesrådet er derfor positiv til tiltak som begrenser utilsiktet fiskepress i åpen gruppe.
3. Fylkesrådet i Troms er enig i Fiskeridirektoratets vurdering om at fartøy eid av selskap

med tre eller flere andelshavere neppe har vært målgruppen for åpen gruppe. Den
primære målgruppen er og bør fortsatt være fiskere med eget fartøy.
4. Fylkesrådet i Troms er positiv til at det innføres en ordning som forbeholder deltakelse
i åpen gruppe med fartøy som enten er eneeiet eller eies av selskap hvor det er én
majoritetseier. Fylkesrådet mener dette alternativet vil være det mest transparente
alternativet for forvaltningen og allmenheten. Videre unngås kompliserte og kunstige
eierstrukturer. I mange tilfeller er disse konstruert for å omgå regelen om at en eier
bare kan delta i åpen gruppe med ett fartøy, samt regelen om at det heller ikke kan
deltas i åpen gruppe når man allerede deltar i lukket gruppe.
5. Fylkesrådet i Troms støtter forslaget om et generelt krav om at fartøyeier må stå om
bord under fiske i åpen gruppe. Et slikt krav støttet opp om formål med de åpne
gruppene og legger til rette for at den fortsatt er rekrutteringsarena.
6. Fylkesrådet i Troms støtter forslaget om karenstid på videresalg av fartøy kjøpt fra
Sør-Norge til Nord-Troms eller Finnmark da det styrker formålet med ordningen som
muliggjør kjøp av fartøy med kvoter for fortsatt drift fra Sør-Norge til Nord-Troms og
Finnmark.
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7. Fylkesrådet i Troms støtter ikke forslag om å lukke fisket etter leppefisk og anbefales
at det adgangsreguleres som en ordinær gruppe i Deltakerforskriften – alternativ 2 i
høringsnotatet. Fisket er en viktig rekrutteringsarena til fiskeriene.
Med vennlig hilsen

Kjetil Helstad
Spesialrådgiver (ef)
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