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HØRINGSSVAR - ENDRET AVKORTNINGSREGEL FOR KYSTFLÅTEN VED 

STRUKTURERING   

 

Vi viser til høringsnotat fra Fiskeri- og kystdepartementet datert 26. november 2013. 

Høringen gjelder endring av reglene for avkorting ved strukturering for fartøy med 

hjemmelslengde over 15 meter.  

 

Høringsnotatet har vært på intern høring hos Fiskeridirektoratets regionkontor, 

Reguleringsseksjonen og Utviklingsseksjonen på Ressursavdelingen og hos 

Statistikkavdelingen. Vi har mottatt uttalelser fra regionkontorene i Finnmark, 

Troms, Møre og Romsdal, region Vest og region Sør, Reguleringsseksjonen på 

Ressursavdelingen og Statistikkavdelingen. 

 

Som departementet gjør rede for i høringsnotatet var avkortingen av kvotefaktorene 

til fartøyet som ble trukket ut av fiske 20 % fra strukturkvoteordningen for kystflåten 

ble innført i 2003. Ved forskriftendring 14. juni 2013 ble det innført endrete kvotetak 

og en avkorting på 30 % for den delen av strukturkvoten som var mellom tre og fire 

ganger fartøyet sin grunnkvote. Den høyere avkortingen skulle bidra til utjevning og 

prisdemping. 

 

Fiskeridirektoratet er enig med departementet i at det ikke er mulig å si om den 

ekstra avkortingen bidrar til utjevning og prisdemping. Fiskeridirektoratet er også 

enig i at den ekstra avkortingen er en komplisering av regelverket. For direktoratet 

innebærer den ekstra avkortingen økt saksbehandling og ekstra arbeid med 

vedlikehold og kvalitetskontroll av registre. 

 

Fiskeridirektoratet støtter departementets forslag om å endre avkortingen for 

strukturkvoter til å være 20 % uavhengig av hvilket kvotetak fartøyeier velger å 

strukturere innenfor. Direktoratet har ikke innvendinger til departementets forslaget 

om å gi tilbake den ekstra avkortingen til de få som har fått en avkorting på 30 %. 

Direktoratet mener det er mest hensiktsmessig at den enkelte fartøyeier må søke om 
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å få tilbake den ekstra avkortingen, og at slik søknad må være regionkontoret i hende 

senest tre måneder etter en eventuell forskriftsendring. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Truls Konow 

seksjonssjef 

 

 

Inger Ellingsen 

rådgiver 
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Mottakerliste:       

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 
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