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Høring sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Hei!
Jeg er klar over at dette kommer litt etter fristen, men jeg tillater meg likevel å sende inn et innspill i
høringsprosessen som har vært knyttet til "sjarkflåten rolle i et fremtidsrettet kvotesystem".
Som sjarkfisker, og i utgangspunktet åpen for en moderat åpning av struktur for båter under 11 meter, ser
jeg at det er stor motstand for å innføre sjarkstruktur nå. Det er kanskje ikke rett tid ennå.
Men vi som fisker i den minste flåtegruppa trenger en mer langsiktig ordning som gir et bedre
driftsgrunnlag for sjarkene som ønsker å være mer enn én mann ombord (sikkerhet og rekruttering), og for
de som ønsker å fornye båt/utstyr (sikkerhet, kvalitet på fangst og miljø).
Vi er to kompanjonger som har hatt samfiske med oss selv de siste årene, og for oss har det fungert godt.
Forslaget mitt er følgende:
Gi tillatelse til et langsiktig samfiske mellom to båter med kvote/båt 0-11 meter uten avkorting. Ta eventuelt
en evaluering etter ca. 10 år.
Foreslår at de som deltar i samfiske da kan velge om de vil ta ut en båt fra fiske (selge eller kondemnere).
Om de selv i ettertid vil reversere dette og avslutte samfiskelaget kan de selv flytte en av kvotene tilbake på
ny båt. Ordningen må gjelde for både to uavhengige eiere og samme eier av to båter som samfiske er i
dag.
De som har båter over 11 meter og samfisker i dag må også få tillatelse til videre samfiske, men med
avkorting av kvota slik ordningen er nå. Skifter de ut båt må den nye være under 11 meter, og da slipper de
også avkorting av kvote.
Med dette forslaget vil fiskerne kun få én båt å drifte økonomisk, som igjen vil bedre økonomi til å investere
i nyere og sikre båter, bedre utstyr for kvalitet på fangst og mulighet til å være min. to ombord i båtene.
Med lengdebegrensningen på båtene vil man fortsatt kunne bevare en sjarkflåte og dens viktige betydning
for fiskerimiljøene, og sikre råstoff til mange små anlegg langs kysten.
Med vennlig hilsen
Trond Nilsen, sjarkfisker Myre

