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Høringsbrev  -  endring av forskrift av 13.  oktober 2006 § 4-3 om
lasteromsvolum for ringnotfartøy

Vi viser til Fiskeri-  og kystdepartementets brev av 14.06.2010 om ovennevnte.

Fornyings-,  administrasjons-  og kirkedepartementet (FAD) har merket seg forslaget om
å øke maksimalgrensen for ringnotfartøyers lasteromskapasitet fra 2000 m3 til 3000 m3.
For ulike andre konsesjoner holdes maksimalgrensene,  som er lavere enn dette,
uendret. Bakgrunnen for saken er en henvendelse fra Fiskebåtredernes Forbund som,
under henvisning til regelverksutvikling med skjerping av ulike krav,  mener dette
tilsier en friere tilpasning av fartøyene,  for eksempel gjennom fjerning av
størrelsesbegrensningene,  med enkelte bruksbegrensninger for å ivareta særlige
formål.

FAD viser til at fiskeripolitikken inneholder flere ulike målsettinger.  Når det gjelder
hensynet til effektiv ressursbruk vil lasteromsbegrensninger normalt være en ulempe.
Fleksibiliteten i anvendelsen av fartøyene reduseres og kostnadene ved
fangstaktiviteten blir ventelig høyere enn uten slike begrensninger.  Når det er ulik
maksimal størrelse på fartøyet for ulike redskapstyper,  vil de største fartøyene bare
kunne benyttes til enkelte redskapstyper.  Dersom det er mulig å utforme egnet
regelverk som ivaretar de aktuelle fiskeripolitiske mål, uten å holde på
størrelsesbegrensningene,  vil det etter vår vurdering være en bedre løsning. Det
opplyses for eksempel i høringsbrevet at begrensningene for fartøy som benytter
henholdsvis ringnot og pelagisk trål,  ble gjort like i 2006.  Det er i høringsbrevet ikke
redegjort for hvorfor ikke sistnevnte gruppe også omfattes av forslaget om økt tillatt
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lastevolum,  noe som, etter det som opplyses,  ville øke fleksibiliteten i anvendelsen av
fartøyene.
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