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Hei.
Jeg ser det er kommet en høring om deltakerforskriften for leppefisk blant annet.
I 2015 jobbet jeg innenfor Oljebransjen. Det ble oppsigelser alle veier så jeg valgte å søke om
sluttpakke og benytte anledningen som ett springbrett mot guttedrømmen. Så jeg fikk meg jobb på
en sjark i Nord-Norge for å få best mulig forståelse for å drive fiske profesjonelt fra sjark.
Der var jeg til båten ble solgt i 2016. Da investerte jeg i en Tobias som skulle utrustes for teinefiske og
Leppefisk. Dette ser jeg på som den beste løsningen for å kunne bygge seg opp kapital for å kunne
senere investere i større og nyere båt og kvote.
01/01-17 opprettet jeg enkelpersonforetak, begynte å ta kontakt med oppdrettere i Hordaland for å
få i boks leppefisk 2017, men det var ikke lett å få. Tilslutt fikk jeg ordnet kontrakt med ett oppdrett,
men usikkerheten var der enda. For det var ikke kommet noe regelverk.
Parallelt med dette måtte jeg ta ett valg. Tiden var knapp og forhandlere begynte å gå tom for teiner
og det gjenstår ting med båten som må være klart til oppstart. Det ble lagt ut mye tid og penger selv
om usikkerheten var stor, men en ting var sikkert, fikk jeg kontrakt måtte jeg være klar til å levere.
30/05-2017
Da kom skrivet om at deltagelse i 2017 ikke vil være kvalifiserende ved en eventuelt lukking av fiske.
Da er alt av båt og utstyr allerede på plass, men tanken på at min deltagelse i år ikke kvalifiserer har
gjort fisket tøft.
Jeg startet ikke som fisker utelukkende for å kunne kun drive med leppefisk. Det er en nødvendig
inntektskilde som trengs i bunn for å kunne drive sjarkfiske som hovednæring på Vestlandet.
Dette er en mulighet dere vil ta fra meg og heller la de som allerede har vært lenge med få fortsette
og bli større og større. Der er det mange som har ringnot som hovednæring og leppefisk som
«hobby». Jeg er sjarkfisker og har det som Hovednæring.
Jeg er for lukking av fiske, men jeg syns det skal sees mere gjennom hvem som faktisk blir tildelt
kvote i den eventuelt kommende lukket gruppe. Det er både A-fiskere, B-fiskere med sjark som
hovednæring og B-fiskere med større ringnotfartøy som hovednæring som driver med leppefisk.
I den store helhet er jeg opptatt av at sjarkfiske skal eksistere også på Vestlandet. At det er sjarker
som drifter året rundt og leverer til de få lokale mottakene som er igjen. Fangstene man får i

havgapet og fjordene er ikke nok i seg sjøl til å drifte året rundt, men har man en leppefisk kvote så
kan man klare det.
Dere sier at deltagelse i 2017 ikke er kvalifiserende ved en eventuell lukking.
Skal man få deltageradgang i lukket gruppe basert på om man har fisket leppefisk tidligere år
uavhengig om man har en avtale mot ett oppdrett for 2018?
Hva med de som har investert hardt dette året med tanke på leppefiske før det kom frem at det
skulle lukkes og som kan vise til avtale for levering av leppefisk 2018 til ett oppdrett?
Fiskere som er i pensjonsalderen, skal dei få kvote?
Det er faktisk ikke en selvfølge at man får levere til ett oppdrett selv om man har levert tidligere år.
Til slutt vil jeg si at jeg personlig tror at hvis det deles ut en andel kvoter til de som har sjarkfiske som
hovednæring og har fisket leppefisk/eller kjøp båt før 30.05.17 og kan vise til at de har ett/flere
oppdrett å levere til i 2018. Da vil det nok også øke leveranse til de lokale mottakene utenom
leppefisk sesong også. Noe som vil gange de lokale mottakene også.
Når jeg har skrevet dette så har jeg hatt den unge generasjon i tankene. De som må mest sannsynlig
ta opp lån for å kunne kjøpe både båt og utstyr for å kunne begynne ett hvilket som helst fiskeri.
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