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Høringssvar – Deltakerforskriften 2019 
 
Det vises til høring fra Fiskeridirektoratet angående Deltakerforskriften 2019. Styret i Fiskarlaget 
Nord har den 13. oktober behandlet saken, og vedtatt følgende, besvarelsen er satt opp i tråd med 
oppsett og struktur i høringsnotatet: 
 
1. Evaluering av endringer i Deltakerforskriften 2018 

1.1. Det generelle kravet om at fartøyeier i åpen gruppe må være høvedsmann om bord i 

fartøyet under utøvelse av fangst 

Styret i Fiskarlaget Nord har ingen prinsipielle motforestillinger mot at høvedsmanns 
fødselsnummer skal fremkomme på sluttseddel, slik Fiskeridirektoratet foreslår. Det stilles 
likevel spørsmål ved om denne tilleggsopplysningen på sluttseddel vil bidra til å styrke 
kontrollen av om det er fartøyets eier som har stått om bord under fisket.  
 
Styret ser heller ingen grunn til å innvende mot at det eventuelt etableres et register for 
dispensasjoner fra leieskipperforbudet, samtidig kan det fremstå uklart hvordan man tenker 
å styrke ressurskontrollen med en slik oversikt. Det fremkommer ikke om man ser for seg et 
offentlig register, eller om det er en intern oversikt for Fiskeridirektoratet det gjelder. 
Gevinsten for ressurskontrollen av et offentlig register over dispensasjoner fra 
leieskipperforbudet kan det være vanskelig å se, og det forutsettes at Fiskeridirektoratet 
allerede har kontroll på hvilke dispensasjoner som er utstedt til hvem.  
 

1.2. Innskjerping i eierkonstellasjonsreglene 

Det vises til innspill nedenfor i punkt 2.1. 
 

1.3. Bør leieskipperforbudet i enkelte fiskeri oppheves? 

Erfaringen etter gjennomføringen av årets åpne fiskerier tilsier ikke at det er nødvendig å 
endre gjeldende leieskipperforbud. 

 
1.4. Bør det åpnes for flere dispensasjonshjemler fra leieskipperforbudet? 

Styret kan støtte de utvidelser av dispensasjonshjemlene fra leieskipperforbudet som 
Fiskeridirektoratet foreslår. 
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2. Tiltak for å regulere deltakelsen i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N 

2.1. Vilkår om en fysisk majoritetseier 

Styret kan støtte en innskjerping i eierkonstellasjonsreglene og et krav for deltakelse i åpen 
gruppe om at en fysisk person direkte eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 
prosent av eierandelene i fartøyet.  
 
Et eventuelt nytt regelverk må ikke innføres så raskt at ikke de som endringen gjelder rekker 
å innrette seg før endringene trer i kraft. Det må også tas høyde for at nye eiere skal kunne 
innfri aktivitetskrav som måtte gjelde for fiskeri fartøyet ellers har kunnet delta i.   
 
Forslaget om at eiere av minoritetsinteresser i fartøy i lukket gruppe ikke kan delta i samme 
fiskeri med eget fartøy i åpen gruppe kan støttes. Det forutsettes at man med «deltaker i 
åpen gruppe» mener en majoritetseier/eier som kan stå som høvedsmann under fisket.  
 

2.2. Krav om AIS for deltakelse i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N 

Prinsipielt mener styret at alle fartøy burde være utstyrt med AIS, dette er utstyr som kan ha 
sikkerhetsmessig betydning. 
 
Fiskeridirektoratet er i høringen selv skeptisk til hvilke kontrollmessig effekt krav om AIS i den 
minste flåten vil ha, med henvisning til utfordringer knyttet til portable AIS-enheter. Styret er 
ikke tilhenger av at det skal innføres krav for flåten begrunnet i kontrollhensyn dersom det 
ikke forventes effekt av tiltaket. Som sagt kan det være andre grunner for å innføre krav om 
AIS. 

 
2.3. Sanksjoner ved manglende fartøyinstruks 

Fiskeridirektoratet foreslår tilbakekall av ervervstillatelse ved manglende fartøyinstruks for å 
begrense deltagelsen i åpen gruppe. Styret kan ikke se at det det er hensiktsmessig å innføre 
en praksis som foreslått.  
 
Press på åpen gruppe kommer av fartøy som er på sjøen og fisker. Det må forventes at de 
fartøy som mangler fartøysinstruks blir liggende i opplag. Ved å delta i et fiske med fartøy 
uten fartøyinstruks risikerer fisker bøter fra Sjøfartsdirektoratet for brudd på Forskrift om 
fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde, og reaksjoner fra Fiskeridirektoratet for 
fiske i strid med Deltakerloven. Dersom det viser seg at fiske uten gyldig fartøyinstruks blir et 
problem kan man heller ta opp spørsmålet på nytt.  
 

Tiltak som ikke tas opp i høringen, men som bør vurderes 
I tillegg til de ovennevnte foreslåtte endringer knyttet til åpen gruppe så mener styret at det bør 
vurderes å differensieres i kvotesammenheng mellom fiskere på blad A, som har fiske som binæring, 
og fiskere på blad B, som har fiske som hovednæring. 

 
Det kan også vurderes å innføre et aktivitetskrav i fisket etter andre arter for å oppnå full kvote i 
torskefisket i åpen gruppe. Et aktivitetskrav vil kunne dempe presset på torskefisket, samtidig som det 
vil stimulere til større aktivitet i fisket etter andre arter. 
 
Til sist, angående åpen gruppe, mener styret det er grunn til å påpeke at det veldige overfisket man 
ser i 2018 i stor grad henger sammen med mye torsk i havet og enkel tilgjengelighet. Dette er forhold 
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som må forventes å endre seg med nedadgående torskebestand. Det kan derfor være grunn til å være 
noe avventende før det iverksettes mange og veldig drastiske tiltak for å begrense adgangen til fisket 
i gruppen.  
 
Angående den generelle utvikling på eiersiden i kystfiskeflåten 
Styret viser til den utvikling som skjer, der det nå er mer eller mindre alminnelig å høre om 
landindustri som for å sikre seg råstofftilgang «kjøper seg inn» i kystfiskeflåten. Industrien har i dag 
anledning til å kjøpe seg inn i kystfiskeflåten som minoritetseier, mens det til enhver tid skal være en 
fisker som innehar mer enn 50 pst. av eierinteressene og faktisk har tilsvarende kontroll over 
virksomheten.  
 
Det stilles spørsmål ved om lovmessige føringer og tillatt praksis fra forvaltningen er i 
overensstemmelse. Dersom inntrykket av den utvikling som tillates stemmer, så kan vi være i en 
situasjon der det er aksept for en utvikling på eiersiden i kystfiskeflåten som vil kunne true 
Deltakerloven og den fiskereide flåten. Det kan ikke under noen omstendighet tillates en utvikling 
som undergraver de grunnleggende verdier og målsettinger som er satt for forvaltningen av 
kystfiskeflåten.  
 
Det bes om at det settes fokus på den nevnte problemstilling, og at forvaltningen gir en betryggende 
forklaring på hvordan de eierkonstellasjoner som utvikler seg henger sammen med lovens krav om en 
fiskereid flåte.»   
 
 
 
Med hilsen 
Fiskarlaget Nord  

 
Jon-Erik Henriksen 
daglig leder 
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