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HØRING - DELTAKERFORSKRTTTEN 2019
Landsstyret i Norges Fiskarlag har behandlet saken imøte 30. oktober 2018 og fattet slikt vedtak:

til Fiskeridirektoratets høringsnotat av 79. september 2018 om
deltakerforskriften for kystfiskeriene i 2019. Fiskarlaget har følgende merknader til forslagene i
<Norges Fiskarlag viser
høringsnotatet:
Norges Fiskarlag er enig i at leieskipperforbudet

til

en viss grad har virket.

Fiskarlaget tilrår imidlertid at leieskipperforbudet speilvendes, og at det videreføres et
leieskipperforbud i følgende åpne fiskerier:

-fiske
-fiske
-fiske
-fiske
-fiske

etter torsk, hyse og sei nord for 62oN

etter
etter
etter
etter

norsk vårgytende sild
sild sør for 62oN

makrell
leppefisk

Bruk av fødselsnummer på sluttseddel støttes for å kunne ha kontroll med at leieskipperforbudet
overholdes. For øvrig støtter Fiskarlaget direktoratets forslag om å utvide dispensasjonshjemmelen til
å omfatte vernepliktige i førstegangstjeneste, fedre i foreldrepermisjon og foreldre med omsorg for
sykt barn.
Norges Fiskarlag er enig i at tiltak for å begrense deltakelsen i åpen gruppe må iverksettes. Forslaget
om krav om majoritetseierskap for å kunne drive fiske i åpen gruppe medfartøy eid av et selskap
støttes. Likeledes prinsippet om at det ikke skal være adgang til minoritetseierskap i fartøy i fisket i
lukket gruppe i samme fiskeri.
Forslaget om innføring av AIS for fartøy under 15 meter støttes. I tillegg til at det er fordelaktig av
kontrollhensyn, vil Fiskarlaget ikke minst vise til de sikkerhetsmessige sidene.
Forslaget om at inndragning av ervervstillatelse bør benyttes som sanksjon ved manglende
fartøyinstruks er Fiskarlaget i mot. Andre sanksjoner ved manglende eller mangelfull fartøyinstruks
anser vi er mer hensiktsmessig å bruke.
Landsstyret vil påpeke at en finner det uheldig og unødvendig at det skal være krav om leveringsavtale

N0RGES Ff SKARLAG og F¡skartagets servicekontor as Postb. 1233 Sluppen 7462 Trondheim
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50 Telefaks: 73 54 58 90
Oryanisasjonsnr.. Norges Fiskarlag 938 500 290 Fis4arlagets Servicekontor 984 152 094

i lukket gruppe i fisket etter leppefisk.
Dessuten bør det fra og med2020 stilles krav om inntekt fra andre fiskerier enn torsk for å få full
torskekvote, og da bør et inntektskrav være i størrelsesorden minst 100 000,- NOK fra foregående år
(2019). Fiskere førtpùblad A børbare fa halv kvote.>
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