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H rin suttalelse —unntak fra f Ikesbindin ved eneras'onsskifte.

Viser til høringsdokument av 13. november 2014 der departementet foreslår å åpne for
unntak fra regelen om fylkesbinding der fartøy overdras i forbindelse med generassjonsskifte.
I høringsbrevet vises det til gjeldende rett når et fartøy overdras ved arv eller som ledd i et
generasjonsskifte, jfr. deltakerloven §7, annet ledd.
Her gis ny eier tidsbegrenset ervervstillatelse i inntilfem år inntil aktivitetskravet i § 6første
ledd er oppfylt. Tidsbegrensetervervstillatelse kan også gis ved overføring avfartøy som ledd
i generasjonsskifte tilfordel for personer som kanfå arverett etter arveloven kap. I.
Gjenlevende ektefelle i uskiftet bo kan gis en tidsubegrenset ervervstillatelse så lenge uskiftet
bo består.

For å få tildelt deltakeradganger som har vært tilknyttet fartøyet, må den som overtar fartøy
ved arv eller generasjonsskifte oppfylle vilkårene i deltakerforskriften. Noe som innebærer at
vedkommende må stå på blad B i fiskermantallet for å få overta fartøy og få ervervstillatelse.
Som nevnt i høringsnotatet er det imidlertid åpnet for at de som overtar fartøyet ved arv eller
generasjonsskifte kan få opptak i fiskermantallet som «administrerende reder» uten å være i
arbeid ombord i båten eller ha stått på blad B i foregående år jfr. Fiskermantallsforskriften §6
annet ledd.
Men det er ulike regler for arv og generasjonsskifte etter deltakerforskriften og det går på
reglen om fylkesbinding. Ved generasjonsskifte når den overførende part er i live gjelder
reglene om fylkesbinding i §45, mens arv ved dødsfall er regulert etter § 49 hvor det ikke er
fylkesbinding.

Norges Kystfiskarlag ser på forslaget fra departementet der man ønsker å åpne for unntak fra
reglene om fylkesbinding ved generaasjonsskifte som en videre uthuling av
deltakerforskriften. Organisasjonen mener at man allerede har åpnet for alt for mange unntak
og ønsker heller en innstramming av gjeldende regelverk i deltakerforskriften slik at det er
aktive fiskere som skal eie fartøy og kvoter.
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