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HØRINGSSVAR - UNNTAK FRA KONDEMNERINGSKRAVET I
STRUKTURKVOTEORDNINGEN FOR HAVFISKEFLÅTEN FOR FARTØY SOM
SKAL BENYTTES SOM RENE REKETRÅLERE

Viviser til høringsnotatfra Fiskeri-og kystdepartementetdatert 1.juli 2013.
Høringengjelderom det skal innføresunntak fra kondemneringskraveti
strukturkvoteordningenfor havfiskeflåtenfor fartøy som skalbenyttessomrene
reketrålere,samt spørsmålom tilbakekallav inaktivereketråltillatelser.
Høringsfristener 16.august 2013.

Høringsnotatethar vært sendt på intern høring til samtligeav Fiskeridirektoratets
regionkontorer,Reguleringsseksjonenog Utviklingsseksjonenpå Ressursavdelingen
og til Statistikkavdelingen.Vihar mottatt uttalelsefra regionkontorenei Finnmark,
Troms,Møreog Romsdalog regionSør,Utviklingsseksjonenpå Ressursavdelingen
og Statistikkavdelingen.

Innledning

Det er positivtat det settesfokuspå rekenæringen,men etter vår meninger det store
utfordringerknyttet til det å få etablertrene reketråleremed dagenshøye
driftskostnaderog relativt lavepriser på reke.Visetter derfor spørsmålstegnved om
det vil være mulig å oppnå et positivtøkonomiskresultat.Det finnesi dag et fåtall
rene reketrålereog disse slitermed høye kostnader.Somnevnt i høringsnotateter det
med de høye torskekvotenesomvi har i dag bare et fåtallav fartøyenesombåde har
torsketrål-og reketråltillatelsesombenytter segav mulighetentil å fiskeetter reke.
Detteskyldesdårlig økonomiknyttet til rekefisket.

Det at det åpnes opp for at industrien selvskalkunne eiedisse fartøyenevilnok
innebæreat reketrålerneikke driftesoptimaltmed tanke på fartøyøkonomi,men
driftesut fra råstoffbehoveti industribedriften.Dettekan føre til at råstoffprisenpå
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reke vil kunne bli lavereenn dersomindustribedriftenhadde kjøptved fri
konkurransei markedet.En sliklaverepris vil igjenkunne rammereketråleresom
ikkeer eid av industrien.Dersomdriften av industrieide trålere ikke er optimalmed
hensyn til fartøyøkonomi,kan det bli et problem å gi mannskapetpå fartøyeneen
konkurransedyktigavlønning(mannskapetsavlønninghenger sammenmed
oppnådd førstehåndsverdi)og dette kan igjenføre til problemermed å skaffe
kvalifisertarbeidskraft.

Av høringsnotatetfremgårdet at begrunnelsenfor å tildelenye reketråltillatelserer
deltakerlovensformålom å tilpassefangstkapasitetentil ressursgrunnlagetog å øke
lønnsomhetog verdiskapning.Vivil bemerkeat årsakentil at det fiskeslite reke ikke
skyldesfor få reketråltillatelser,men at mange av de eksisterendereketråltillatelsene
ikkebenyttes aktivt.

Unntak fra kondemneringskravet i strukturkvoteordningen for havfiskeflåtenfor fartøy som
skal benyttes som rene reketrålere

Det er flerefartøygrupper som slitermed dårlig økonomiog gamlefartøy.Dersom
det gisunntak for kondemneringskraveti havfiskeflåtenfor fartøysom skalbenyttes
som rene reketrålere,kan det kommekrav om å fravikeprinsippet også fra andre
fartøygrupper.Kravettil kondemneringved struktureringhar vært og er fortsatt
viktigfor å få til kapasitetsreduksjoni fiskeflåten.Og fortsattkapasitetsreduksjoner
viktigfor å kunne ha en god fiskeriforvaltning.

Når det gjelderfartøysomkan være tilgjengeligefor unntak fra
kondemneringskravetog viderebenyttelsei reketrålfisket,viservi til at
reketråltillatelsersomkjent ikkeomfattesav strukturkvoteordningenfor
havfiskeflåten.Renereketrålerekan trekkesut av fiskeog kondemneresetter
bestemmelseneom sammenslåingav tillatelseri forskrift13.oktober2006om
spesielletillatelsertil å drive enkelteformerfor fiskeog fangst
(konsesjonsforskriften)§ 3-5.Det er ikke åpnet for unntak fra kondemneringskraveti
sammenslåingsordningen.Ettersomdet finnesfå rene reketrålereog lønnsomheteni
fiskethar vært dårlig i mange år,blir sammenslåingsordningeni praksisbenyttet
enten sammenmed strukturkvoteordningenfor havfiskeflåtenellersammenmed
strukturkvoteordningenfor kystfiskeflåten.Selvom det ogsåinnenfor
strukturkvoteordningenfor kystfiskeflåtentidvis trekkesut relativt store fartøy,er
det antakeliglikevelgjennomstrukturkvoteordningenfor havfiskeflåtendet
potensieltkan finnesaktuellefartøy.

Fartøysom trekkesut av fiskegjennomstrukturkvoteordningenfor havfiskeflåten,
utgjør imidlertidsjeldennoen vanlignorsk kapasitet.Dette skyldesat det innenfor
ordningen er åpnet for at fartøy somut fra alder og tilstand ikkebør kondemneres,
kan skiftesut. Erstatningsfartøyetskalha en tilstand, størrelseog utrustning som

2



gjørat det kan nyttes i fiskerierinnenforde aktuelletillatelsene,men trenger ikke
nødvendigvisfylleformellekrav til fartssertifikater.Fartøyenesom trekkesut av alt
fiskegjennomstrukturkvoteordningener såledesgjennomgåendede eldsteog minst
effektivefartøyeneinnenforde forskjelligekonsesjonsgruppene.Det er heller ikke
uvanlig at fartøy sompå grunn av alder og tilstandnyliger tatt ut av for eksempel
islandskellerfærøyskfiskeimporteresfor å benyttessom "strukturfartøy".Selvom
prisen på slikefartøyvil bli lav når alternativeter kondemnering,er det lite troligat
denne typen fartøyvil være attraktiveå benytte i reketrålfisketi Barentshavet.

Imidlertider det mulig at en ordning med unntak fra kondemneringskravetvil gjøre
at noen er villigetil å trekkeut noe mer egnetefartøy.Da med siktepå å selge
fartøyenetil kjøper somskal drive reketrålfiske,ellerselvbenytte fartøyenei
reketrålfiske.

Det er viktigat tinglysningav fartøyetblir gjennomførtslikdet er skreveti forslagtil
nytt femteledd i § 6 i forskrift4.mars 2005om strukturkvoteordningermv. for
havfiskeflåten.På den måten vil en kunne holde oversiktover hvilkefartøy dette
gjelderog hindre at fartøyeneblir videresolgttil andre formål.Det er ogsåviktigat
dissefartøyeneikke senerekommer tilbakei annet fiske.Viforeslårderfor at det i
eventuelletillatelserskal settesvilkårom at fartøyenemå kondemneresnår de ikke
lengerbenyttesi rekefiske.

Viforstårvidere forslagetslikat unntak fra kondemneringskravetikkebare vil
kunne gispå grunnlag av nytildeltereketråltillatelser,men til allesom måtte drive
rene reketrålere.

Tilbakekallav inaktivereketråltillatelser

Somnevnt i høringsnotateter det en rekkeikke-aktivetillatelser.Per 2. august 2013
er det registrert 71potensiellereketråltillatelserog av disseer 49"gyldige".At en
tillatelseer "gyldig" innebærerat kombinasjonenav fartøy,eier og tillatelseer
korrekt;det er dissekriterienesom liggertil grunn for de registeropplysningersom
presenterespå Fiskeridirektoratetsinternettsidetil enhver tid. Av de gyldige
reketråltillatelseneer det bare 1/3somfiskerreke og fornoen av fartøyeneer det
snakk om svært små kvanta.

Vier enigei at passive tillatelserbør kunne tilbakekalles.Detblir vanskeligå
regulereen flåtegruppenår forholdetmellomtildeltetillatelserog tillatelsersom
faktiskbenyttesi fisketer som i dag. Statistikkover antall tillatelserblir også
rapportert i mange sammenhengerbåde nasjonaltog internasjonalt.Det at så mange
tillatelserikkeer aktivegir etter vår meningen dårlig statistikkog et misvisende
bilde av næringen.
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Vistøtter en instruks om innstrammingav praksisenfra og med 31.desember2014.

Forhåpentligvisvil en del tillatelserbli aktivisertsomfølgeav dette og det vilbli
fisketmer reke,men det bør etter vår meningvurderes om det ogsåbør setteskrav til
et visst omfang(vissfangstmengdeellerfangstdøgn)for at en skalfåbeholde
tillatelsen.

Gjeldendebestemmelsei konsesjonsforskriften§ 7-1om tilbakekallav spesiell
tillatelselyder:Fiskeridirektoratet kan tilbakekalle en spesiell tillatelse etter deltakerloven § 18
andre leddjf § 11 andre ledd bokstav a dersom det i lopet av kalenderåret samt de toforegående år
ikke er registrert levering avfangst fra fartøyet fisket i henhold til tillatelsen.

Etter dennebestemmelsenvil tillatelserkunne opprettholdesmed minimalinnsats i
fisket.Vivil foreslåat kravet til aktivitetskjerpesmed siktepå å skilletillatelsersom
benyttes aktivt fra tillatelsersomutelukkendeaktiviseresmed siktepå å unngå
tilbakekall.Dettekan for eksempelvære å fastsettekrav om en minste fangstmengde
ellerfangstdøgn.Kravetmå settesslikat det er liten tvil om at fartøyethar drevet et
reelt fiskeinneforde aktuelletillatelsene,og ikkefisketkun som et ledd i å
vedlikeholdeen spesielltillatelse.

Medhil

seksjonssjef
Inger Ellingsen
rådgiver
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