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Høring av deltakerforskriften for 2021  

Deltakerforskriften for 2021 sendes med dette på høring. 
 
Høringsfrist: Vi ber om at høringsinstansenes merknader til høringen sendes 
Fiskeridirektoratet innen fredag 23. oktober 2020. 

 
Høringen her omfatter følgende tema:  
 

1. Vurdering av opphevelse av krav om at høvedsmann må være registrert i 
fiskermanntallet 

2. Innføring av øvre lengdegrense i fisket etter leppefisk 
3. Endring i krav om at leveringsavtale i fisket etter leppefisk må være sendt inn til 

Fiskeridirektoratet før fisket starter 
4. Vurdering av kravet om at fartøyeier må stå om bord under fiske i åpen gruppe 

etter sei sør for 62 grader nord med konvensjonelle redskaper 
5. Vurdering av begrensninger for fartøy over 15 meter i åpen gruppe som fisker 

etter torsk og sei i Nordsjøen og Skagerrak 
6. Oppfølging av politiske vedtak vedrørende kongekrabbe 
7. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 

område 
8. Justering av ordlyden i krav om at fartøyeier må være registrert i fiskermanntallet 

i et bestemt geografisk område 
9. Presisering av egnetkravet i fisket etter makrell 

 
Det legges opp til at forskriften vil bli fastsatt i medhold av någjeldende § 21 i 
deltakerloven. Forslaget ser altså ikke hen til at regjeringen i Prop. 137 L (2019-2020) 
har foreslått å endre deltakerloven § 21, som en konsekvens av at Stortinget har gitt sin 
tilslutning til regjeringens forslag om å erstatte dagens konsesjoner og deltakeradganger 
med en ny felles fiskeritillatelse, jf. Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt 
verdiskaping (kvotemeldingen) kapittel 3.1. 
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Fiskeridirektoratet legger således til grunn at Nærings- og Fiskeridepartementet på et 
senere tidspunkt vil komme tilbake til dette tiltaket. 
 
For øvrig legger vi opp til at gjeldende bestemmelser for deltakelse i 2020 vil bli 
videreført i 2021. Gjeldende deltakerforskrift kan finnes her:  
https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-
meldinger/J-216-2019 
 
 
 
 
1. Opphevelse eller endring av krav om at høvedsmann må være registrert i 

fiskermanntallet 
 

Det er et vilkår for deltakelse i ulike fiskerier i någjeldende deltakerforskrift at både 
fartøyets eier og fartøyets høvedsmann er registrert i fiskermanntallet. For å delta i 
lukket gruppe er det nødvendig at fartøyets eier og fartøyets høvedsmann er registrert 
på blad B i fiskermanntallet, mens det for deltakelse i åpen gruppe er tilstrekkelig med 
registering på blad A.  
 
Det kan stilles spørsmål ved om det er behov for at høvedsmann må være registrert i 
fiskermanntallet.  
 
Det følger av definisjonen i deltakerforskriften § 2 litra c at med høvedsmann forstås 
«leder av mannskapet om bord, med ansvar for driften av fartøyet». Slik sett vil denne 
personen i praksis som regel være en fisker.  
 
Det er også slik at det etter deltakerlovens aktivitetskrav i § 6, ikke er krav om 
manntallsføring. Man kan derfor være aktiv fisker og eie fiskefartøy uten å være 
manntallsført. Dersom man har inntekt fra fiske som overstiger kravene for 
manntallsføring på blad A (Brutto kr 50.000,- i året) er dette tilstrekkelig for å oppfylle 
inntektskravet som aktiv fisker. Det kan derfor argumenteres med at det ikke bør være 
strengere regler om manntallføring for høvedsmenn enn det er for eier av fiskefartøy. 
 
For mindre fartøy vil det ofte være sammenfall mellom rollen som høvedsmann og eier 
av fartøyet. I deltakerregulerte fiskeri med lukket gruppe kan det gjerne være at eier av 
fartøyet ikke er om bord i fartøyet og benytter seg av leieskipper, mens det i de fleste 
fiskeri med åpen gruppe, eksempelvis i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62. 
breddegrad, er det et krav om at eier selv er høvedsmann om bord. Se her 
deltakerforskriften for 2020 § 13 litra d. 
 
Mens kravet om registrering av fartøyets eier i fiskermanntallet bidrar til fiskernes 
eierskap i fiskeflåten, synes kravet om registrering av høvedsmann i fiskermanntallet 
ikke å tjene noen tilsvarende målsetting. 
 
Vi ber om høringsinstansenes syn på om kravet om manntallsføring for høvedsmann 
kan oppheves. 

https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/J-216-2019
https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Regelverk-og-reguleringer/J-meldinger/Gjeldende-J-meldinger/J-216-2019
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2. Innføring av en ny 11 meters grense i fisket etter leppefisk 
 
For å hindre en utvikling i retning av større fartøy i fisket etter leppefisk, er det etter 
Fiskeridirektoratets syn formålstjenlig å vurdere innføring av en øvre størrelsesgrense 
for deltakelsen. 
 
Tabell 1: Norsk fangst av leppefisk i årene 2018, 2019  og 2020 per 1. september 2020, fordelt på 
fartøygruppe. 
 

Gruppe Kvotegruppe 2018 2019 2020 
Åpen gruppe Fritidsfiske 331 083 435 952 124 901 
 Ungdomsfiske 236 428 456 633 572 051 
 Åpen gruppe 1 335 169 1 210 958 744 195 
 Lukket gruppe 16 591 464 16 904 127 12 832 836 
Sum  18 494 144 19 007 670 14 273 983 

 
Totalkvoten i fisket etter leppefisk ble satt til 18 millioner leppefisk i 2018, 2019 og 
2020. Kvoten er geografisk fordelt med 4 millioner leppefisk på Sørlandet og nord for 
62°N og 10 millioner leppefisk på Vestlandet. De geografisk fordelte kvotene er fordelt 
med 10 prosent til fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller under 
ungdomsfiskeordningen.  
 
Fisket i åpen gruppe er regulert med maksimalkvoter og fisket stoppes når kvoten er 
beregnet oppfisket. Tabell 2 gir en oversikt over kvote i åpen gruppe, samt tidspunkt for 
stopp i fisket. I tillegg belaster fritidsfiskefartøy og fartøy som deltok under 
ungdomsfiskeordningen kvoten i åpen gruppe.  
 
Tabell 2: Kvote og informasjon om stopp i fisket i åpen gruppe i fisket etter leppefisk. 
 

  
Kvote 2018, 2019 og 

2020 Stopp 2018 Stopp 2019 

 
 
 
 

Stopp  
2020 

Sørlandet                        400.000  07.08 07.08   
Vestlandet                     1.000.000  12. 08  05.08  30. 08 
Nord for 62°N                        400.000  08.09     
 
Maksimalkvoter benyttes gjerne i fiskeri der vi ikke har oversikt over hvor stor 
deltakelsen vil bli. Lusesituasjonen i havbruksnæringen har ført til høy etterspørsel etter 
leppefisk som rensefisk, og dette reflekteres i prisen fiskerne får. Mange ønsker derfor å 
delta i fisket etter leppefisk. Vi ønsker ikke å fastsette reguleringer som legger opp til 
kappfiske, noe som kan gi redusert kvalitet på fisken og et høyt fisketrykk over en 
relativt kort tidsperiode. I 2019 ble maksimalkvoten satt ned til 5.000 leppefisk, fra 
6.000 leppefisk i 2018, med formål å holde fisket åpent lengre. Kvoten på 5.000 
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leppefisk i åpen gruppe ble videreført i 2020. På Sørlandet og Vestlandet åpnet fisket 
etter leppefisk 17. juli i 2018, 2019 og 2020. Nord for 62. breddegrad åpnet fisket 31. juli. 
 
I dette fisket er planlegging og gjennomføringen av fiskeoperasjonen viktig for å sikre 
god kvalitet og høy overleving både av fisken som leveres til oppdretter, men også den 
fisken som gjenutsettes. Fisket er svært kystnært, og det benyttes små fartøy som er 
egnet til å operere helt opptil land. Et av vilkårene for å delta i fisket etter leppefisk er at 
fartøyet er «egnet, bemannet og utstyrt» for dette fisket. 
 
Tabell 3: Antall merkeregistrerte fartøy og fangst av leppefisk fordelt på fartøyets lengde i årene 
2019 og 2020, per 3. september 2020. 
 
    Antall fartøy Antall leppefisk 
Lengdegruppe Fartøyets lengde 2020 2019 2020 2019 

Under 11 m Under 5 meter 
                     

21 
                   

25             257 062          350 334  

  5-5,9 meter 
                     

139  
                   

178           2 247 637          4 426 783  

  6-6,9 meter 
                     

181  
                   

198         4 754 726           5 661 786 

  7-7,9 meter 
                     

139 
                   

153          4 418 843          5 009 042  

  8-8,9 meter 
                       

26 
                      

34           1 251 241           1 236 222 

  9-9,9 meter 
                     

11  
                   

21             343 479            439 398  

  10-10,9 meter 
                       

19  
                   

31             552 039             799 042  
  Totalt       536                   640             13 825 027 17922607 

11-14,99 m 
 

 5 
                      

8   230 179            283 129 
  Totalt  5   8                      230 179            283129  

Totalt   
                 
541                648               14 055 206 18 205 736 

 
 
Tabell 3 viser at i 2019 deltok 8 fartøy på i gruppen mellom 11 og 14,9 meter. Av de 8 
fartøyene er 3 i lukket gruppe og 5 i åpen gruppe. Så langt i 2020 har 5 fartøy over 11 
meter deltatt, alle disse er i lukket gruppe. For øvrig ser vi av tabell 3 at flesteparten av 
fartøyene som deltar i fisket er under 8 meter. Etter vårt syn vil en øvre størrelsesgrense 
på 11 meter i fisket etter leppefisk være hensiktsmessig. Det kan eventuelt etableres en 
overgangsordning for fartøy som er større enn 11 meter ved at eier av fartøy som har 
fisket og levert leppefisk i fisket etter leppefisk i årene 2019 og/eller 2020 kan delta i 
fisket i 2021, men må skifte til fartøy under 11 meter forut for sesongen i 2022. På denne 
måten har vedkommende noe tid på seg til å finne et egnet fartøy under 11 meter. 
Se forslaget til forskriftstekst § 43 bokstav a og § 44 bokstav a hvor lengdegrense på 11 
meter fremgår. 
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3. Leveringsavtaler for deltakelse i fisket etter leppefisk 
 
Deltakerforskriften § 43 og § 44 har et likelydende vilkår om at det må foreligge en 
leveringsavtale med godkjent kjøper og at en kopi av denne leveringsavtalen må sendes 
Fiskeridirektoratet før fartøyet starter opp med å fiske etter leppefisk.  
 
Det kan stilles spørsmål ved behovet for å oppstille som vilkår for deltakelse at 
leveringsavtalen må sendes til Fiskeridirektoratet. Hensynet bak vilkåret er å sikre at 
fisker får levert fangsten til oppdretter. Det er uheldig at leppefisk blir fanget og satt i 
oppsamlingsmerd for så å bli sluppet ut, dersom fisker ikke får solgt fangsten. Leppefisk 
kan bli skadet ved fangst og det er usikkert om fangst som slippes ut etter å ha blitt 
fraktet til en annen lokasjon vil finne tilbake til sitt naturlige miljø og overleve. Det har 
også vært stilt spørsmål om i hvilken grad leppefisk blir utsatt for predasjon etter å ha bli 
satt tilbake i sjøen.  
 
Vi er av den oppfatning at det bør vurderes om det heller skal stilles som vilkår for 
deltakelse at det må foreligge en gjeldende leveringsavtale med godkjent kjøper, som 
kan fremvises ved kontroll av fartøyet. 
 
En uheldig konsekvens av at fisker i et tilfelle glemte å sende inn leveringsavtale som 
forelå kan ses her: https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=74178. Ofte vil det være i 
både fiskernes og oppdretternes interesse at det foreligger en leveringsavtale. Fiskerne 
sikrer seg å få betalt for innsatsen og oppdretterne kan sette vilkår for blant annet 
utøvelsen av fisket for å redusere risiko for sykdom og lignende.  
 
Se forslaget til forskriftstekst § 43 bokstav d og § 44 bokstav d hvor kravet om 
innsending til Fiskeridirektoratet før fisket starter er strøket og i stedet presisert at 
leveringsavtalen kan fremvises ved kontroll av fartøyet. 
 

 
 

4. Opphevelse av krav om at fartøyeier må stå om bord under fiske i åpen 
gruppe etter sei sør for 62 grader nord med konvensjonelle redskaper 
 

Med virkning fra 2018 ble det vedtatt et generelt krav i deltakerforskriften om at 
fartøyeier må stå om bord i fartøyet under fiske i åpen gruppe (leieskipperforbudet). I 
etterkant har det blitt gjort noen unntak fra dette kravet, bl.a. i enkelte fiskerier der et 
leieskipperforbud ville ha gjort det vanskelig å videreføre tradisjonelle fiskemønstre.  
 
Norges Fiskarlag har i brev 4. februar 2020 - sendt både til Nærings- og 
fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet, bedt om at leieskipperforbudet i åpen 
gruppe i kystfisket etter sei sør for 62 grader nord oppheves for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskaper. Norges Fiskarlag mener at dette vil legge til rette for at fiskere 
med lang erfaring fra blandingsfiske på Vestlandet, kan opprettholde sitt tradisjonelle 
driftsmønster uten å måtte gjøre endringer i eierskapet i fartøyet.  
 

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=74178
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Hovedargumentet for innføring av leieskipperforbudet generelt har vært å begrense 
fiskeuttaket i åpne grupper som er under sterkt press. Her ved å hindre 
at fartøyeier kan omgå forbudet mot å fiske mer enn en kvote, ved både å fiske kvote 
med egen båt og indirekte fiske kvote som leieskipper på annens båt. Mer konkret kan 
det tenkes omgåelse av forbudet om deltakelse i åpen gruppe med mer enn ett fartøy via 
et proformaarrangement hvor fartøyet i realiteten eies eller drives av en annen enn 
fiskeren som formelt er registrert som eier av fartøyet med adgang til å drive i åpen 
gruppe. Slike omgåelser kan undergrave kvotefordelingen i åpen gruppe.  
Videre er det slik at jo flere unntak som innføres fra leieskipperforbudet jo mer svekker 
det den generelle regelen.  
 
Dersom leieskipperforbudet i fisket etter sei sør for 62. breddegrad oppheves, må det 
forventes at presset på kvotegrunnlaget vil øke. 
 
På denne bakgrunn er vi fortsatt av den oppfatning at leieskipperforbudet i fisket etter 
sei sør for 62 grader nord bør bestå. 
 

 
 

5. Begrensninger for fartøy over 15 meter i åpen gruppe som fisker etter torsk 
og sei i Nordsjøen og Skagerrak 
 

Norges Fiskarlag har fremmet forslag – både på reguleringsmøtet 2018 og 2019 - om at 
det bør innføres en begrensning i adgangen til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk og 
sei i Nordsjøen og Skagerrak. Med utgangspunkt i at fartøy over 15 meter har et stort 
uutnyttet kapasitetspotensial foreslås det at slike fartøy ikke skal ha anledning til å fiske 
med snurrevad. 
  
Det vises også til «Innstilling fra arbeidsgruppe for regulering av torsk i Nordsjøen og 
Skagerrak i 2020» av 5. desember 2019 hvor det på side 14 uttales: «Arbeidsgruppen 
advarer mot å ikke innføre slik begrensning, og la dagens adgang til oppbygning av en 
ny havgående snurrevadflåte ligge åpen, spesielt på bakgrunn av de drastiske 
begrensede reguleringstiltak som nå iverksettes i øvrige flåtegrupper.» 
 
Fiskeridirektoratet uttalte på reguleringsmøtet høsten 2019 enighet med Norges 
Fiskarlag i at det kan foreligge en risiko for fremtidige kapasitetsutfordringer i åpen 
gruppe, særlig i fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak. Ettersom forslaget fra 
Fiskarlaget primært må sees som et deltakerspørsmål ble det på reguleringsmøtet 
foreslått å utrede problemstillingen nærmere i 2020. For å komme Fiskarlaget delvis i 
møte besluttet direktoratet likevel at fartøy over 15 meter som fisker med snurrevad i 
åpen gruppe ikke får anledning til å fiske direkte etter torsk i 2020, jf. § 4 i forskrift 19. 
desember nr. 2005 om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak. 
   
Konkret innebærer forslaget fra Norges Fiskarlag at det innføres en lengdebegrensning 
på 15 meter for fiske med snurrevad i åpen gruppe i fisket etter torsk og sei i Nordsjøen. 
Alternativt at det innføres en generell lengdebegrensning på 15 meter i åpen gruppe i 
samme område (foreslått av Sogn og Fjordane Fiskarlag). 
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Fiskeridirektoratet tar ikke nærmere stilling til forslaget ut over å bemerke at forslaget 
fra Norges Fiskarlag naturlig nok vil avskjære den aktuelle gruppens mulighet for fiske 
etter sei og torsk, samt hyse og lysing mm. i et blandingsfiske i Nordsjøen. På den annen 
side er det næringen som best kjenner tendensene i næringen, og det kan være gode 
argumenter for å hindre en kapasitetsoppbygging av en havgående snurrevadflåte i 
åpen gruppe i et område med lave kvoter på en del nøkkelarter i et blandingsfiske, især 
torsk. 
 
 

 
6. Oppfølging av politiske vedtak vedrørende kongekrabbe. 

 
Det følger av Stortingets anmodningsvedtak 651 (2019-2020) at  
 
"Stortinget ber regjeringen endre vilkårene for å kunne delta i kongekrabbefisket i det 
kvoteregulerte området i Øst-Finnmark (øst for 26°Ø), slik at også fartøy som er registrert i Vest-
Finnmark, kan delta på samme vilkår som fartøy fra Øst-Finnmark. Endringen gjøres gjeldende 
fra neste kvoteår (2021)." 
 
I praksis betyr dette at fiskere bosatt i hele Finnmark vil kunne delta i det åpne fisket 
etter kongekrabbe. Til nå har dette vært forbeholdt fiskere bosatt i Øst-Finnmark, i 
tillegg til Nordkapp, Porsanger og Måsøy kommune. Når det geografiske virkeområdet 
for deltakelsen nå utvides vil fangst av kongekrabbe fortsatt være et attraktivt fiskeri. 
Det må derfor påregnes fortsatt press på regelen om bosetting/manntallsføring.  
 
Stortingets anmodningsvedtak medfører at deltakerforskriften for 2021 må endres i tråd 
med dette. Se forslaget til forskriftstekst § 40 bokstav a og d for endringen. 
 
 
 
7. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 

område. 
 

Fiskeridirektoratet har tidligere år opplevd en økning i antall flyttinger til kvoteregulert 
område for å få tilgang til kongekrabbefisket. Utviklingen har fortsatt og spesielt i år 
opplever Fiskeridirektoratet det slik at søknader knyttet til deltakelse i åpen gruppe 
legger beslag på unødvendig store ressurser både i Fiskeridirektoratet region Nord og 
sentralt.  
 
I mange tilfeller er det på det rene at fiskerne ønsker å oppholde seg minimalt på sitt nye 
hjemsted, samtidig som mange mener at flyttemelding til folkeregisteret bør være 
tilstrekkelig for å bli vurdert som bosatt der. I tilflytningssakene hvor det søkes om 
deltakelse i kongekrabbefisket er praksis derfor at søkers bosted i tilknytning til vilkåret 
om 12 måneders bosetting/manntallsføring vurderes grundig. For å konkludere hvor 
vedkommende søker faktisk har vært bosatt, er det en omfattende dokumentasjon som 
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må vurderes. Herunder inngår bankkontoutskrifter som ofte er nødvendig for i det hele 
tatt skaffe seg et overblikk over hvor vedkommende har befunnet seg i perioden. 
 
Etter vårt syn vil slike innstramminger kunne ta unna en del av presset mot mer eller 
mindre reelle tilflyttinger til kvoteregulert område, hvor motivet bak flyttingen i all 
hovedsak synes å være deltakelse i kongekrabbefisket. Dersom bostedskravet ikke 
innskjerpes må det påregnes fortsatt press på regelen om 12 måneders 
bosetting/manntallsføring.  
 
Fiskeridirektoratet mener derfor også i år at det vil være hensiktsmessig å stramme inn 
på regelen om bosetting/manntallsføring, ved at bosettingskravet økes fra 12 til 24 
måneder, samtidig som at vedkommende må være ført i fiskermanntallet i Finnmark i 
løpet av de første 12 månedene av 12 måneders-perioden. En regel om dispensasjon 
synes da ikke lenger være nødvendig og strykes fra vårt forslag.  
 
Se her nærmere forslaget til forskriftstekst § 40. 

 
 
 

8. Justering av forskriftens krav om at fartøyeier må være registrert i 
fiskermanntallet i et bestemt geografisk område 

 
Deltakerforskriften har videre enkelte bestemmelser som innebærer at fartøyeiers 
rettsposisjon avhenger av hvor i Norge vedkommende er registrert i fiskermanntallet. 
Dette gjelder deltakerforskriften 2020 § 40 bokstav d om vilkår for å delta i åpen gruppe 
i fangst av kongekrabbe, og § 48 om særregler som gjelder ved salg av fartøy med 
deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. (landsdelsbindingen). 
 
I Høyesteretts dom 19. desember 2019 i den såkalte Frøybas-saken (HR-2019-2396-A), 
som gjaldt den såkalte fylkesbindingen, som dagens landsdelsbinding har erstattet, 
heter det i avsnitt 48:  
 

"I tråd med dette la Fiskeri- og kystdepartementet i omgjøringsvedtaket til grunn at det 
avgjørende ikke er den formelle registreringen i Folkeregisteret, men de reelle forhold. 
Tingrettens og lagmannsrettens avgjørelser i gyldighetssaken er basert på det samme 
rettslige utgangspunkt, og jeg er enig i denne rettsforståelsen." 

 
Forslaget her innebærer da at de nevnte bestemmelsene endres for at ordlyden blir 
bedre i samsvar med den rettsforståelsen som er bekreftet i dommen. Se forslaget til 
forskriftstekst § 40 og § 48. 
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9. Presisering av egnetkravet i fisket etter makrell 
 
Når det gjelder fisket etter makrell er det i gjeldende deltakerforskrift et krav om at 
fartøyet enten er egnet, bemannet og utstyrt for fiske med garn/snøre (§ 17 første ledd 
bokstav c) eller er egnet, bemannet og utstyrt for fiske med not (§ 18 første ledd bokstav 
c). Disse kravene må altså etter ordlyden i forskriften være oppfylt ved tildeling av 
tillatelsen, selv om vedkommende ønsker å benytte redskapsfleksibliteten som fremgår 
av reguleringsforskriftens § 14. Av sistnevnte bestemmelse heter det at «Fartøy med 
adgang til å delta i fisket etter makrell med not kan også fiske notkvoten med garn og 
snøre. Tilsvarende kan fartøy med adgang til å delta med garn og snøre fiske denne 
kvoten med not.» 
 
Vi foreslår derfor at de nevnte bestemmelser i deltakerforskriften endres i tråd med 
redskapsfleksibiliteten i reguleringsforskriften. Benevnelsen av redskap i denne 
bestemmelsen kan da slik vi ser det helt fjernes. 
 
Se forslaget til forskriftstekst § 17 første ledd bokstav c og § 18 første ledd bokstav c 
hvor presiseringen fremgår. 
 
 
 
10.    Forslag til endret forskriftstekst  

Makrell garn og snøre. Endringer i § 17 (vilkår for å delta med garn og snøre i lukket 
gruppe) 

[..] 

c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fiske etter makrell 
 

[..] 

Makrell not. Endringer i § 18 (vilkår for å delta med not i lukket gruppe) 

[..] 

c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å delta i fiske etter makrell 
 

[..] 

Kongekrabbe. Endringer i § 40 (vilkår for å delta i åpen gruppe) 

a. fartøyet må være merkeregistrert i Finnmark 

[..] 
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d. "eier av fartøyet må de siste 24 månedene ha vært bosatt i Finnmark og vært ført i 
fiskermanntallet i Finnmark løpet av de første 12 månedene av 24 måneders-
perioden. I vurderingen av hvor vedkommende er bosatt er de reelle forhold 
avgjørende, ikke den formelle registreringen i Folkeregisteret. 
 

[..] 

Leppefisk lukket gruppe. Endringer i § 43 (vilkår for å delta i lukket gruppe) 
  

a. fartøyet må ha største lengde under 11 meter og være registrert i 
merkeregisteret 

[..] 

d. det må foreligge leveringsavtale med godkjent kjøper som kan fremvises ved 
kontroll av fartøyet.  

 
[..] 

 
 
Leppefisk åpen gruppe. Endringer i § 44 (vilkår for å delta i åpen gruppe) 
  

a. fartøyet må ha største lengde under 11 meter og være registrert i 
merkeregisteret 

[..] 

d. det må foreligge leveringsavtale med godkjent kjøper som kan fremvises ved 
kontroll av fartøyet.  

 
[..] 

 
 
Endringer i § 48 (særregler som gjelder ved salg av fartøy med deltakeradgang i fisket 
etter torsk, hyse og sei mv.) andre ledd nummer 2: 

 
både kjøper og selger må være bosatt og ført i fiskermanntallet i samme landsdel 
i minst 12 måneder før kjøpet finner sted, dersom ikke kjøpet skjer i forbindelse 
med at kjøper skal nytte strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten. Nord-
Norge (Finnmark, Troms og Nordland) og Sør-Norge (fra Trøndelag og sørover) 
regnes i denne sammenheng som hver sin landsdel. Det kan gjøres unntak fra 
kravet i første punktum for kjøper som er ført i manntallet i løpet av de siste tolv 
månedene, dersom vedkommende har vært bosatt i landsdelen i minst 12 
måneder. I vurderingen av hvor vedkommende er bosatt er de reelle forhold 
avgjørende, ikke den formelle registreringen i Folkeregisteret. 
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Med hilsen 
 
 
Truls Konow 
seksjonssjef 
 
Håvard Holder 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 
Agder fylkeskommune Agder 

fylkeskommune 
Postboks 788 Stoa 

4809 ARENDAL 

Fiskebåt Røysegata 15 6003 ÅLESUND 
Fiskehav Sa Postboks 401 4664 KRISTIANSAND S 
Fiskeridirektoratet Region Midt Postboks 185 

Sentrum 
5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet Region Nord Postboks 185 
Sentrum 

5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet region Nordland Postboks 185 
Sentrum 

5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet region Sør Postboks 185 
Sentrum 

5804 BERGEN 

Fiskeridirektoratet region Vest Postboks 185 
Sentrum 

5804 BERGEN 

Fjordfiskenemda c/o Fiskeridektoratet, 
Pb. 185 Sentrum 

5804 BERGEN 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 
Nordnes 

5817 BERGEN 

Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 
Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Miljødirektoratet Postboks 5672 
Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Mowi AS Sandviksbodene 77A 5035 BERGEN 
Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 MOLDE 
Nofima AS Postboks 6122 9291 TROMSØ 
Nordland fylkeskommune Postboks 1485 

Fylkeshuset 
8048 BODØ 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 
Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norges Fritids og Småfiskerforbund v/Lars Kongsvik 5243 FANA 
Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 
Norges Råfisklag Postboks 6162 9291 TROMSØ 
Norges Sildesalgslag SA Postboks 7065 5020 BERGEN 
Norsk Sjømannsforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO 
Norsk Sjømatråd Postboks 6176 9291 TROMSØ 
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 

Sentrum 
4001 STAVANGER 

Samediggi Sametinget Àvjovàrgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Sjømat Norge Postboks 5471 

Majorstuen 
0305 OSLO 

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag 
SA 

Postboks 408 
Sentrum 

6001 ÅLESUND 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 
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Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus Postboks 
2560 

7735 STEINKJER 

Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 
Vest-Norges Fiskesalslag Sa Postboks 83 6701 MÅLØY 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
WWF-Norge  0130 OSLO 
 
 
Kopi til: 
Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 
 
 
 
Vedlegg 
Forskriftstekst 
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