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Svar på høring – forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av 

strukturkvote i havfiskeflåten mv.  
 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) viser til høringsbrev fra Nærings- og 

fiskeridepartementet 3. februar 2014 med forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap 

ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten og flytting av eierkonsentrasjonsregelen for 

den konvensjonelle havfiskeflåten fra strukturkvoteforskriften til deltakerforskriften. 

 

Når det gjelder forslaget om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av 

strukturkvote i havfiskeflåten har vi fra FHL ingen merknader, og støtter således 

departementets forslag til endring. 

 

Vi har videre ingen merknader til det konkrete forslaget om å flytte 

eierkonsentrasjonsregelen for den konvensjonelle havfiskeflåten fra 

strukturkvoteforskriften til deltakerforskriften. Det er imidlertid grunn til å peke på et 

forhold i forbindelse med eierkonsentrasjonsregelverket som vi finner noe underlig sett 

opp mot saken om instruks om administrerende reder som nylig var på høring. I 

eierkonsentrasjonsregelverket er det slik at eierandel mindre enn 20 prosent ikke tilordnes 

vedkommende eier i forbindelse med vurdering av eierkonsentrasjon. En naturlig tolkning 

av dette er at eierandeler mindre enn 20 prosent ikke regnes som betydelige nok til at de 

blir tatt med i situasjoner hvor eierkonsentrasjon vurderes. Samtidig foreslo departementet 

i høringssaken om instruks om administrerende reder et minstekrav om 10 prosent 

eierskap for administrerende reder. Det er vanskelig å se begrunnelsen for at en eierandel 

på ned til 10 prosent vurderes som tilstrekkelig for å oppfylle vilkårene som 

administrerende reder når samtidig eierandeler under 20 prosent regnes som uvesentlig i 

regelverket om eierkonsentrasjon. FHL kan ikke se at det foreligger noen spesiell 

begrunnelse for dette, og således bør det vurderes om nivået skal harmoniseres. Det vil 

etter vår vurdering være naturlig at grensen harmoniseres med utgangspunkt i 

eierkonsentrasjonsbestemmelsene. Vi viser i denne sammenheng også til høringsuttalelsen 

fra Norsk Sjømannsforbund i saken om instruks om administrerende reder, hvor forbundet 

anbefaler 20 prosent eierandel som nedre grense for administrerende reder.  
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