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HØYRING - FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM LOVBROTSGEBYR OG
TVANGSMULKT I MEDHALD AV HAVRESSURSLOVA - MELDING OM
VEDTAK

Fylkesrådet fattet i sak 80/11 i møte 03.05.2011 følgende vedtak:

Fylkesrådet har behandlet og er positiv til forslag til "Forslag om ny forskrift om
lovbrotsgebyr og tvangsmulkt i medhald av havressurslova" Fiskeri- og
Kystdepartementet har på høring med frist 01.05.2011.

Fylkesrådet vil understreke at det er liten tvil om at de som ilegges slike gebyr
oppfatter dette som straff. Det er viktig at det sikres likebehandling av like saker. Det
som oppfattes som dobbeltstraff må unngås. Det er viktig at fiskernes rettsikkerhet
ikke blir forverret dersom forskriften blir iverksatt.

Fylkesrådet støtter ikke forslaget om at saker som er anmeldt til politiet og som blir
henlagt av prosessøkonomiske grunner kan sendes tilbake til Fiskeridirektoratet for
vurdering om det skal ilegges lovbruddsgebyr.

Med disse merknadene støtter Fylkesrådet høringsforslaget om bruk av
lovbruddsgebyr og tvangsmulkt med hjemmel i havressursloven. Det forutsettes at det
på sikt arbeides mot at lovverket endres slik at norsk og utenlandske aktører
likebehandles med hensyn til bruk av lovbruddsgebyr og tvangsmulkt.

Fylkesrådet anbefaler at to av Fiskeridirektoratets regionkontor får kompetanse til å
ilegge lovbruddsgebyr eller tvangsmulkt med hjemmel i havressursloven.

.//. Fylkesrådsnotat til saken er vedlagt.
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Vedlegg:
- Fylkesrådsnotat sak 80/11, lnr. TFK 11540/11

Kopi:
- Fiskarlaget Nord, Pb. 59, 9251 Tromsø
- Norges Kystfiskarlag, Pb. 97, N-8380 Ramberg
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- Fiskeprodusentenes Forening, Postboks 6270, 9292 Tromsø


