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VEDTAK 
 
Kjøllefjord Fiskarlag (KF) har gått gjennom og diskutert forslag til ny deltagerforskrift, og har 
følgende innspill: 
 

Kap1. 
 
Når det gjelder forbud mot bruk av leieskipper i åpen gruppe er det enighet om at 
bakgrunnen for forbudet var å forhindre at det ble aktivert (mange) nye fartøy i åpne 
fiskerier som i utgangspunktet ikke ville deltatt dersom de ikke hadde benyttet leieskipper, 
og således skapte økt press på kvotegrunnlaget. KF mener likevel at ettersom man har gitt 
dispensasjon fra forbudet til fartøy i loddefisket med bakgrunn i at slike fartøy har 
skiftordninger og således har leieskipper i mer eller mindre fast turnus, bør dette naturlig 
også være grunnlag for dispensasjon fra forbudet også i fiske etter f.eks. blåkveite. Det er 
etter vårt syn med på å undergrave muligheten for å drive effektivt og fremtidsrettet 
kystfiske dersom man lager et yrkesforbud mot å ha turnusordninger innen noen fiskerier.  
 
Vi mener derfor at dersom det skal være anledning å gi dispensasjon fra forbudet i ett fiskeri, 
bør det være mulig å få tilsvarende dispensasjon i de andre fiskeriene.  Dersom dette ikke 
lar seg gjøre mener Kjøllefjord fiskarlag at direktoratet må oppheve forbudet mot bruk av 
leieskipper. 
 
 

Kap 2. 
 
Tiltak for å begrense deltagelsen i åpen gruppe i fiske etter torsk, hyse og sei 62N 
 



 
 
Kjøllefjord Fiskarlag ser med bekymring på situasjonen i åpen gruppe i fiske etter torsk, hyse 
og sei med stort overfiske og stadig flere fartøy. 
 
Vi tror allikevel at viktigste verktøy for å unngå overfiske ligger i tildeling av kvote på 
fartøynivå, og vil derfor anbefale garanterte kvoter på et lavere nivå enn det som har vært 
gjort, og ingen maksimalkvoter. Dette gir selvfølgelig lavere inntekt til fartøy i denne gruppa, 
men gir samtidig en forutsigbarhet. 
 
KF er samtidig positiv til at man ønsker å stramme inn på regelverket i forhold til både krav 
om majoritetseier, samt kryssende eierskap mellom åpen og lukket gruppe.   
 
Det er allikevel viktig at fiskerinæringen skal gi en forutsigbarhet for utøverne uansett om en 
befinner seg i åpen eller i lukket gruppe. Mange eiere av fartøy i lukket gruppe for torsk er 
også i åpen gruppe i andre fiskerier som blåkveite, kongekrabbe osv.  
 
Fartøy som har opparbeidet seg rett til fiske etter kongekrabbe, eller for samfiske etter 
torsk, hyse og sei i lukket gruppe gjennom aktivitetskrav vil, med en endring av eierskapet, 
kunne komme i en situasjon der de faktisk mister den retten de har opparbeidet seg. Dette 
kan for mange utøvere gi store økonomiske utfordringer i forhold til investeringer i fartøy og 
redskap.  
 
KF mener derfor at man må gi rederne tid nok til å kunne f.eks endre på eierskap uten at 
man mister store deler av omsetningen allerede inneværende sesong. Mangel på 
forutsigbarhet og stadige endringer i rammebetingelser har vært, og er fortsatt 
fiskerinæringas største utfordring. Det finnes ingen andre næringer som arbeider under en 
slik usikkerhet, der forvaltningen med en ny forskrift - et par måneder før ny sesong – faktisk 
fratar deres viktigste inntekter. 
 
Kjøllefjord Fiskarlag ber om at forslag som bidrar til drastiske endringer i ikke bør komme i 
løpet av de siste månedene i året, slik det har vært for vane, men at næringsutøverne gis 
anledning til å kunne planlegge neste sesong.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kjøllefjord Fiskarlag 
 
Tomas Sagen, sekretær  
 
       Martin Ellingsen, leder 
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