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NorgesFiskarlag

Høring–Deltakerforskriften2019
Fiskebåt viser til høringsbrevvedrørendedeltakerforskriften2019. Høringen omfatter følgende
tema:
•
•
•
•
•

Ytterligere innskjerpingav eierkonstellasjonsreglene
Spørsmålom leieskipperforbudeti enkeltefiskeri skal oppheves
Utvidelseav dispensasjonsadgangen
Krav om innføring av AIS i samtligeåpnefiskerier
Sanksjonerved manglendefartøyinstruksmv.

Fiskebåtregistrererat man i høringsbrevetbenytterbetegnelsen”forbud mot bruk av leieskipper”.
Fiskebåter av den oppfatningat detteer en uheldig og misvisendebenevnelse,og det visesi denne
sammenhengtil at detetter gjeldenderegelverkikke er forbudt å benytteleieskipper,all dentid eier
selv ogsåstår ombord som høvedsmannunder utøvelsenav fiske (høvedsmanntrengerikke være
skipper).
Fiskebåtvil i det følgendekommenterede foreslåtteendringer,og benytteri dennesammenhengde
sammenummereringersom fremgårav høringsbrevet.
1.2 Innskjerpingav eierkonstellasjonsreglene
og 2.1 vilkår om en fysisk majoritetseier
Fiskebåt vil innledningsvis uttrykke bekymring for den utvikling man har sett med hensyn til
overfiske av torsk i åpengruppe.Fiskebåter derfor tilfreds med at Fiskeridirektoratethar fremmet
nye forslag for å reduseredeltakelsenog dermed unngå faren for overfiske av gruppekvoten.
Fiskebåtstøtterde foreslåtteinnstrammingene.
1.3 Bør leieskipperforbudeti enkeltfiskerioppheves?
Fiskebåtmenerkravet om at eier må væreombord i fartøyetunderblåkveitefiskemå oppheves.
1.4 Bør det åpnesfor flere dispensasjonshjemler
fra leieskipperforbudet?
Fiskebåter opptattav at beggekjønn blir behandletlikt der detteer naturlig. Omsorgi forbindelse
med sykdomfor barn og uttak av foreldrepermisjoner tilfeller hvor beggekjønn må behandleslikt.
Fiskebåter derfor positiv til at det innføresen dispensasjonsadgang
ved uttak av pappapermisjon
og permisjoneri forbindelsemed omsorgfor syke barn.
Fiskebåt er positiv til innføring av dispensasjonsadgangi forbindelse med avtjening av
førstegangstjeneste,under
forutsetningav at det setteskrav til minimum ettårs forutgåendeaktivitet
i åpen gruppe. Fiskebåt mener dette vil være nødvendigfor å unngå at dispensasjonsordningen
utnyttes.

2.2 Krav om AIS for deltakelsei åpengruppei fisketetter torsk, hyseog sei nord for 62 graderN.
Fiskebåtstøtterforslaget om AIS-kravfor fartøy som driver fiske i åpengruppe.Et slikt krav vil
bådestyrke sikkerhetenog ressurskontrollen.Det vises for øvrig til at kravet alleredeer innført i
det åpnefisket etter kongekrabbe.
2.3 Sanksjonerved manglendefartøyinstruksmv.
Fiskebåt er på generelt grunnlag opptatt av at krav som er begrunneti sikkerhetsmessigeeller
kontrollmessigegrunner følges. For å motvirke konkurransevridningmellom sammenlignbare
aktører, er det viktig at brudd på gjeldende regelverk håndhevespå en rettferdig og lik måte.
Eventuellesanksjonermå imidlertid stå i forhold til overtredelsenskarakter.
Avslutningsvis
Fiskebåt ber om at kystfartøy med faktisk lengde over 28 meter får anledning til å delta i
direktefisketetterblåkveite.Selv om dettetemaetikke berøresi høringsbrevet,ber vi om at Norges
Fiskarlagfremmerdettekravet i høringssvaret.
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