Utskrift av vedtak i Fjordfiskenemndamøte 06.11.2018.Sak4 – Høringav deltakerforskriften for
2019.
Fjordfiskenemndaviser til høringsbrevav 19.09.2018FraFiskeridirektoratetmed høringsfrist
02.11.2018,ref. 18/12029.
Fjordfiskenemndaved sekretariatethar i korrespondansemed Fiskeridirektoratetfått utsatt
høringsfristentil 09.11.2018.
Forbudet mot leieskipper
SomFiskeridirektoratetviser til, var beveggrunnenfor å innføre forbudet mot leieskipper,først og
fremst overfisketetter torsk nord for 62 gradernord i åpengruppe,men ogsåoverfisketetter norsk
vårgytendesild i åpengruppe.
Reguleringav deltakelseni åpnefiskerier må vurderesopp mot hvilket formål deltakelsei åpne
grupperhar, dette gjelderkanskjespesielti sjøsamiskeområder.
Fjordfiskenemndaer enig i et forbud mot bruk av leieskipperi åpengruppei samtligefiskerier.
Når det gjelder dispensasjonshjemler
fra leieskipperforbundet,kan det i dag dispenseresi følgende
tilfeller:
- Tillitsverveller offentlig verv
- Graviditeteller fødsel
- Sykdomeller skadesom vil kreve langvarigrehabilitering
Dennehøringenomfatter i tillegg vurderingav å innføre ytterligere unntak:
- Førstegangstjeneste/vernepliktige
- Mannligefiskeremed fødselspermisjon
- Foreldremed omsorgfor sykt barn
Fjordfiskenemndaer i utgangspunktetpositiv til at det innføresdispensasjonshjemler
som foreslått.
Men unntakenemå væreentydige,slik at saksbehandlingog praktiseringav unntak ikke medførerat
utgangspunktetom forbud mot bruk av leieskipper,uthulesfor mye.
Tiltak for å regulere deltakelseni åpen gruppe i fisket etter torsk hyseog sei nord for 62 grader
nord
Fiskeridirektoratetber om høringsinstansenes
syn på innføringav en ordning hvor det er et vilkår for
deltakelsei åpnefiskerier at fartøyet enten eiesav en fysiskpersonfullt ut via et
enkeltpersonforetak,eller har eiermajoriteteni et selskapsom eier fartøyet.
I tabell på side 8 i høringsbrevet,er det en oversiktover majoritetseierei åpengruppesom er
minoritetseierei lukket gruppe– torsk nord for 62 gradernord.
Fjordfiskenemndastøtter tiltaket, som kan væremed å bidra til å sikrerammevilkårenefor deltids-og
heltidsfiskeremed eget fartøy i åpengruppe.
Fjordfiskenemndastøtter at det kan gjøresunntak fra kravet dersomdet i konkretefiskeri foreligger
særligegrunnerfor dette.
Dersomdet innføresen ordningsom foreslått, må berørtefiskerefå tilstrekkeligmed tid til å innrette
seg.Vi viserher til at 43 av 50 i ovennevntetabell er hjemmehørendei Nordland,Tromsog Finnmark.
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Angåendekrav om AISfor deltakelsei åpen gruppe i fisket etter torsk, hyseog sei nord for 62
grader nord
Fiskeridirektoratetleggeri høringenfrem spørsmålom det skalinnføreskrav om AISsom vilkår for
deltakelsei åpnefiskerier,og spesielti fisket etter torsk, hyseog sei.
Forslageter begrunneti kontrollhensyn.AISer et hjelpemiddelsom skalfremme flere formål, men
Fjordfiskenemndamener at en svært viktig begrunnelsefor eventuellinnføring av AISfor flere
fartøygrupper,er å ivareta sikkerhetenfor fiskereog sjøfolk.
Det fremstår i høringsbrevetfra Fiskeridirektoratetssidesom at det kan værekontrollutfordringer
med at portabelt AIS-utstyrkan flyttes på.
I den grad kostnadeneved innføringav AISfor samtligefartøy i åpengruppeoverstigernytteverdien
for kontrollvirksomhet,må tiltaket vurderesnøye.Det må eventueltkunnesetteskrav om at utstyret
er av en slik type og monteringat det ikke lett kan flyttes på eller manipuleres.I dennesammenheng
vil ogsåFjordfiskenemndapekepå at AIS-dekningen
ikke er like god overalt langskysten.Arbeidet
med å sikrebedredekningmå av sikkerhetsmessige
hensynprioritereshøyere.
Sanksjonerved manglendefartøyinstruks mv
Fjordfiskenemndavisertil pågåendeprosesserknyttet til fartøyinstruks,herunderovergangsreglerfor
fartøy mellom8 – 10,67meter størstelengde.Fjordfiskenemndaanserat Sjøfartsdirektoratetog
Fiskeridirektoratethar de nødvendigehjemler.Sikkerhetog utrustning av fartøyenemå i denne
sammenhengværeførende,og ikke brukessom et indirektevirkemiddelfor å få ned fiskepresseti
åpengruppe.
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