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Høring -  etterkontroll av deltakerloven -  forslag til endringer i deltakerloven,
fiskeriforbudsioven, havressursloven mv.

Det vises til brev fra FKD av 8. mai 2009 vedlagt høringsnotat om forslag til endringer i
deltakerloven, fiskeriforbudsloven, havressursloven mv.

FKD opplyser at forslagene til endringer for det første omfatter regelverksforenkiing,
ved at bestemmelser som står i ulike lover, men som naturlig hører sammen, flyttes til
samme lover. For det andre inneholder høringsnotatet en etterkontroll av
bestemmelsene i deltakerloven. Deltakerlovens formål er ifølge FKD dels å tilpasse
fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig
utnyttelse av de marine ressurser, dels å øke lønnsomheten og verdiskapingen i
næringen og gjennom dette trygge bosetting og arbeidsplasser i kystdistriktene, og
dels å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme
kystbefolkningen til gode.

FØ antar at forslagene til lovendringer vil innebære større forutsigbarhet for
aktørene i fiskerinæringen, og at det blir enklere for disse å innrette seg etter regler og
praksis. Bestemmelsene i fiskeriforbudsloven om hvem som skal anses som norsk
statsborger eller likestilt med slike, og hva som skal anses som norsk fartøy, og det
såkalte bostedskravet, foreslås flyttet fra fiskeriforbudsloven til deltakerloven. Dette er
ifølge FKD en fordel både for de som er omfattet av reglene, dvs. fiskerne, og for andre
næringsutøvere og forvaltningen, ved at det blir enklere å kartlegge hvilke regler som
gjelder for ervervsmessig deltakelse i fiske og fangst for norske aktører.

Regelverket om hvem som kan drive omlasting i territorialfarvannet og den
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økonomiske sonen framgår i dag av fiskeriforbudsloven og soneloven. FKD foreslår en
betydelig forenkling ved at dette nå samles i en bestemmelse i havressursloven.

Utvidelsen av territorialfarvannet til 12 nautiske mil i 2003 gjorde at den daværende
fiskeri grenseloven mistet mye av sin selvstendige betydning. FKD mener at
bestemmelsene i fiskeriforbudsloven hører mer naturlig hjemme i andre lover. Når
bestemmelsene om nasjonalitetskrav mv. og omlasting flyttes til andre lover, innebærer
det at det er få bestemmelser med materielt innhold igjen i fiskeriforbudsloven. FKD
har derfor foretatt en gjennomgang også av de resterende bestemmelsene i
iiskeriforbudsloven, for å vurdere om bestemmelsene fortsatt er nødvendige, eller om
de kan oppheves.

FØ kan ikke se at forslaget til lovendringer har distrikts- og regionalpolitiske
konsekvenser, miljøkonsekvenser eller konsekvenser for det samiske folk og samisk
kultur.

FIN har ikke merknader til høringsnotatet.
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