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HØRING - DELTAKERFORSKRIFTEN 2019 

HØRINGSFRIST: 2. NOVEMBER 2018 
 

Fylkesrådet behandlet i sak 261/18 i møte 21.11.2018 «Høring - Deltakerforskriften 2019» 

mottatt 16.10.2018. Fylkesrådet vedtok: 

 

 

1. Fylkesrådet har behandlet Fiskeridirektoratets «Høring - Deltakerforskriften 2019» 

og har følgende høringsuttalelse. 

2. Fylkesrådet støtter forslag til generelt krav for fartøy som deltar i gruppa om en fysisk 

majoritetseier og at fiskere med minoritetseierinteresser i fartøy i lukket gruppe ikke 

kan delta med eget fartøy i åpen gruppe. Forslaget er i tråd med Troms fylkes-

kommunes innspill til Deltakerforskriften 2018. 

3. Fylkesrådet støtter forslag om dispensasjonshjemler fra det generelle leieskipper-

forbudet i de åpne gruppene i samband med avtjening av verneplikt, fedre ved fødsels-

permisjon, omsorg for sykt barn. Disse dispensasjonshjemlene vurderes 

sammenlignbare med de om allerede er (tillitsverv, kvinner graviditet / født barn for 

mindre enn to år siden, og skade/sykdom. Dette bidrar fiskeryrket har 

sammenlignbare vilkår som andre yrker. 

4. Krav om AIS for å kunne delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 

62O N og sanksjoner ved manglende fartøyinstruks begrunnet i ressurskontrollbehov 

støttes ikke, da den kontrollmessige effekten vurderes som begrenset. Et generelt krav 

om AIS ut fra et sikkerhetsmessig behov anbefales for å kunne drive fiske.  

5. Fylkesrådet anbefaler ikke en generell ordning med tilbakekall av ervervstillatelse 

som følge av manglende fartøysinstruks for å begrense deltagelsen i åpen gruppe. En 

eventuell slik ordning må være i tråd med overgangsreglene som er for fartøy mellom 

8 og 10,67 meter. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Gunnar Davidsson 

avdelingsleder Kjetil Helstad 

 spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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