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Fjordfiskenemnda - Høringssvar vedr. deltakerforskriften for 2020  

Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda (FFN). 
 
Fjordfiskenemnda har høringen av deltakerforskriften for 2020 på sakslisten til nemndas møte 
den 5. november 2019, og ba derfor om en utsettelse på høringsfristen som var satt til 25. 
oktober s.å. Fjordfiskenemnda er imidlertid gjort oppmerksom på at Fiskeridirektoratet har en 
stram tidsfrist for oppsummering av høringen og oversendelse til Nærings- og 
fiskeridepartementet. Nemnda har derfor tatt en foreløpig gjennomgang av høringen, og ber om 
at følgende innspill blir innarbeidet i direktoratets arbeid med deltakerforskriften for 2020: 
 
«Høringens pkt. 1 om strengere eierskapskrav i åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei 
nord for 62 grader nord 
Fjordfiskenemnda legger til grunn at det aldri har vært intensjonen noen skal kunne delta med 
flere fartøy i åpen gruppe i dette fiskeriet – eller delta i åpen gruppe dersom man allerede har 
fartøy i lukket gruppe. Når fartøyeiere som allerede er inne i dette fiskeriet (f.eks. i lukket 
gruppe) kan gå sammen med ulike eierandeler og slik oppnå ekstra kvote i åpen gruppe, er dette 
en omgåelse av fastsatte prinsipper for åpen gruppe. Slike tilpasninger bidrar utvilsomt til å 
presse kvotesituasjonen i åpen gruppe. Åpen gruppe skal kun gjelde for fartøyeiere som ikke er 
inne i lukket gruppe, og da avgrenset slik at den enkelte bare kan oppnå én kvote. Nemnda 
slutter seg derfor til de endringene som er foreslått under dette punktet i høringsnotatet. 
 
Fjordfiskenemnda mener imidlertid at tilsvarende begrensning må gjelde i alle åpne 
kvoteregulerte fiskerier, slik at ingen aktører kan oppnå flere kvoter i åpen gruppe. Det må 
sikres at ikke noen gjennom kreative tilpasinger kan oppnå flere kvoter i samme fiskeri/åpen 
gruppe – på bekostning av kvotestørrelsen til de øvrige (eksempelvis i fisket etter kongekrabbe). 
Dette er helt avgjørende for en legitim kvotefordeling, og for at åpen gruppe skal kunne bestå.    
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Høringens pkt. 2 om innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 
område 
Fjordfiskenemda slutter seg til forslaget i høringen om å stramme inn regelen om 
bosetting/manntallsføring i det kvoteregulerte området, dvs. at botidskravet økes. Dette kan 
skje gjennom å øke kravet (fra 12) til 24 måneder, eller at kravet endres til å gjelde de to 
foregående (hele) kalenderår. Dette vil trolig medføre at det blir vanskeligere å oppnå 
kongekrabbekvote gjennom pro forma flytting til kvoteområdet, og at det regulerte 
kongekrabbefisket (i åpen gruppe) forbeholdes de som er reelt bosatt der.   
 
Fjordfiskenemnda tar forbehold om at det på nemndas møte 5. november d.å. vil kunne 
fremkomme ytterligere synspunkter, som da ev. ettersendes til Nærings- og 
fiskeridepartementet m/kopi til Fiskeridirektoratet.» 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erling Johan Johansen 
seksjonssjef 
 
Bernt Bertelsen 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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