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Høringsuttalelse  - Forslag om å oppheve kravet om eiersskap ved tildeling av 

strukturkvote i havfiskeflåten mv. 
 

Norges Kystfiskarlag viser til høringsnotat om forslag til å oppheve kravet om eierfellesskap 

ved tildeling av strukturkvote i havfiskeflåten mv., samt at eierkonsentrasjonstregelen for den 

konvensjonelle havfiskeflåten foreslås flyttet fra strukturkvoteforskriften til 

deltakerforskriften. 

 

Nærings – og fiskeridepartementet har med bakgrunn i flere henvendelser fra 

Fiskebåtredernes Forbund kommet med forslag til å endre havstrukturforskriften. 

 

I dagens strukturkvoteordning for havfiskeflåten kreves det eierfellesskap. Dette kravet er 

oppfylt ved at fartøyene som skal struktureres enten tilhører samme rederi eller at de tilhører 

samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi.Det må være min 10% eierfellesskap 

før man snakker om samarbeidende rederi. 

Kravet om eierfellesskap har en lang historie i havfiskeflåten,  gjennon enhetskvoteordningen 

og rederikvoteordningen. 

Departementet har etter noen vurderinger kommet frem til at man ikke lenger ser behovet for 

eierfellesskap og foreslår det opphevet ved blant annet til å vise til kystflåten der det ikke er 

krav til eierfellesskap ved strukturering.  

 

Man begrunner forslag til endringen med at kystflåten og havfiskeflåten skal få samme regler 

å forholde seg til på dette området. Samtidig forenkles regelverket og havfiskeflåten kan spare   

administrative kostnader ved endringer og omorganisering. De foreslåtte endringene i 

forskriften kan gi noen skatte- og avgiftsmessige utfordringer, samt at regelene blir mer 

forutsigbare ved at det ikke lenger er usikkerhet til når vilkårene for eierfellesskap er oppfylt. 

 

Norges Kystfiskarlag ser positivt på at forvaltningen ønsker å legge tilrette for fiskeflåten ved 

å forenkle regelverkene,  

men det forslaget som her legges frem med at man ønsker å oppheve kravet om eierfellesskap 

ved tildeling av strukturkvoter i havfiskeflåten berører viktige og grunnleggense prinsipper i 

fiskerilovgivningen.Norges Kystfiskarlag er skeptisk til virkningen av forskriftsendringen 

man her legger opp til, spesielt når det gjelder kravet til eierkonsentrasjonsbestemmelsene. 

 

 



 

 

Ved en opphevelse av eierfellesskap vil bindingene mellom fartøyer og konsesjoner fjernes og 

man vil få en liberalisering av kvotemarkedet. Dette vil føre til at stadig større og færre eiere 

vil få kontroll over en større del av de norske fiskerettighetene    

Fiskeriforvaltningen vil med dette også endre sine muligheter til å regulere fiskerirettighetene 

i havfiskeflåten, som igjen vil gjøre det vanskelig for myndighetene å ivareta norsk 

fiskerilovgivning ved å sikre fellesskapets ressurser. Den forskriftsendringen man her forslår 

undregraver demokratiets kontroll med fiskeriressursene. 

Samtidig vil det være med på å legge press på deltakerloven, herunder spesielt aktivitetskravet 

og nasjonalitetskravet.                                                                             

 

Norges Kystfiskarlag kan på bakrunn av overnevnte punkter ikke gå inn for Næring – og 

fiskeridepartementets forslag om å oppheve kravet om eierfellesskap ved tildeling av 

strukturkvote i havfiskeflåten m.v.  

 

Når det gjelder forslaget om å flytte eierkonsentrasjonsregelen for den konvensjonelle 

havfiskeflåten fra havstrukturforskriften § 12 annet ledd til deltakerforskriften ser man 

positivt på dette, så fremt denne endringen ikke fører til store endringer i regelen og i måten 

man beregner eierkonsentrasjon på. 
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