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H rin suttalelse vedr. endrede avkortin sre ler for k stflåten ved strukturerin

Viser til høringsnotat av 26. november 2013 som gjelder endrede avkortingsregler for
kystflåten ved strukturering.

I 2003 da strukturkvoteordningen for kystflåten ble innført besluttet man at strukturkvotene
skulle avkortes med 20 prosent, hvor at denne prosentandelen skulle tilbakeføres den
lengdegruppen som det strukturerte fartøyet tilhørte. Dette for at alle fartøy i fartøygruppa
skulle får nyte godt av en strukturgevinst i form av høyere kvote.
Siden 2003 har strukturkvoteordningene blitt endret flere ganger, sist i 2013 da fartøy med
hjemmelslengde over 11meter fikk økt kvotetak fra tre til fire ganger fartøyets grunnkvote.
For fartøy over 15 meter er nå kvotetaket fire ganger fartøyets grunnkvote, både i torsk og
pelagisk sektor. Og ved strukturering over 3 ganger fartøyerts grunnkvote ble avkortinga
hevet til 30 % etter at Sjømatmeldinga ble vedtatt.

Norges Kystfiskarlag er positiv til den vedtatte Sjømatmeldinga, blant annet fordi det her ble
lansert forslag til langsiktig politikk og fremtidsrettede rammebetingelser for sjømatnæringa
gjennom en rekke konkrete tiltak. Organisasjonen mener at det blir lite forutsigbart for
næringa at man nå, bare fem måneder etter at ordninga ble vedtatt, skal endre den igjen.
Norges Kystfiskarlag mener derfor at man skal beholde dagens ordning som er vedtatt
gjennom Sjømatmeldinga.
Samtidig vil Norges Kystfiskarlag minne om hensikten med strukturering, nemlig at grunnen
til avkortingen på strukturkvotene var at denne delen skulle føres tilbake til fellesskapet for at
alle skulle få økte kvoter. Denne målsettingen må stå fast, ellers er begrunnelsen for
strukturering borte.
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