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HØRING -  

ENDREDE AVKORTNINGSREGLER FOR KYSTFLÅTEN VED STRUKTURERING  

 
Det vises til mottatte høring vedrørende en reversering av avkortningsreglene i §11 i forskrift av 7. 

november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten. 

 

Norsk Sjømannsforbund uttaler seg normalt sett -, og på prinsipielt grunnlag seg ikke i høringer som 

direkte ligger utenfor vårt område politisk. Vi har dette til tross, valgt å avgi høringssvar på denne 

høringen.  

 

Norsk Sjømannsforbund vil gi uttrykk for at, vi støtter departementets argumentasjon ved at det vil 

være uheldig og ikke likestille de rederne- / rederiene som måtte ønske å spesialisere seg mot enten 

hvitfisk eller pelagisk innenfor rammene av dagens strukturkvoteordning, mot de som vil ha like store 

kvoteenheter innenfor begge gruppene.  

 

Vi kan ikke se at en høyere avkortning for kvotene over faktor 3for de som vil strukturere seg til 4-2 

og derav spesialisere seg innenfor en sektor, vil gi noen ulemper hverken for felleskapet eller dempe 

struktureringsgraden så lenge dagens regelverk har åpnet for dette.  

Imidlertid mener vi, at å inneha ulike avkortninger avhengige av struktureringsgraden vil bidra til og 

komplisere regelverket unødig, og støtter departementets argumentasjon også på dette området. 

 

Departementet har i tillegg bedt høringsinstansene om innspill på å reversere avkortningen til de 

fartøyene som har spesialisert seg og fått avkortning etter 30% -regelen i løpet av de 5 månedene 

forskrifta har vært gjeldene. Norsk Sjømannsforbund, støtter en slik reversering i dette tilfellet. 

 

Vi vil avslutningsvis gi til uttrykk at, selv om at det i de «rød-grønnes»  begrunnelse for denne 

forskriftsendringen var å hindre ytterligere strukturering, så har ikke Norsk Sjømannsforbunds 

standpunkter endret seg politisk på dette området.  

I denne høringen har vi gitt til utrykk at vi ønsker en likebehandling av aktører innenfor det samme 

regelverket, og mener at reverseringen av denne forskrift har det til hensikt og vil bidra til en 

forenkling-, ikke en ytterligere komplisere dagens regelverk.  

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Sjømannsforbund 

 

____________________________ 

 

 

Saksbehandler: Ann Jorunn Olsen 
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