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Ordning med nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016 

 

Nærings- og fiskerideparetmentet har i dag vedtatt forskrift om nytildeling av  

deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016, jf. egen oversendelse av forskriften i  

dag. Forskriften innebærer en videreføring av ordningen med årlig nytildeling av 

deltakeradganger i rekrutteringsøyemed. Som i fjor legges det opp til at det kan tildeles inntil 

ti deltakeradganger.  

 

Departementet har gjort to justeringer i forhold til fjorårets ordning. Disse justeringene skal 

motvirke mulige forsøk på omgåelser av regelverket og bidra til å styrke ordningens 

legitimitet. 

 

For det første skal det tildeles en fast hjemmelslengde på 11 meter for alle deltakeradganger 

som nytildeles for 2016. Dette vil bidra til at søkere mister insentiv til å anskaffe et større 

fartøy for en kortere periode for å kunne tildeles større hjemmelslengde, jf. forskriftens § 5 

tredje ledd. 

 

For det andre innføres det en skjæringsdato for når søker må ha ervervet fartøyet som det 

søkes nytildelt deltakeradgang til, jf. § 3 første ledd bokstav d. Dersom søker ikke eier 

fartøyet på søknadstidspunktet, må det være anskaffet innen 1. januar 2016. Denne 

forutsetningen skal framgå uttrykkelig av tildelingsvedtaket. Dette vil motvirke at det søkes 

på grunnlag av fartøy som det i ettertid viser seg at søker aldri får kjøpt. 

 

Vi vil med dette be Fiskeridirektoratet om å fortsette å administrere ordningen.  

 

Vi vil be om at deltakeradgangene lyses ut så snart som mulig, og at det i utforming av 

saksbehandlingsprosedyrene tas høyde for at de som tildeles deltakeradgang kan delta i fiske 

f.o.m. 1. januar 2016.  



Side 2 

 

 

I utlysningsteksten skal det framkomme opplysninger om søknadsskjema, søknadsfrist, vilkår 

for tildeling, rangeringskriterier, deltakeradgangenes innhold og saksbehandlingen (klagerett 

mv.). I tillegg skal det eksplisitt nevnes at kvinner oppfordres til å søke. Avslag på søknad om 

deltakeradgang er å regne som et negativt enkeltvedtak overfor de som ikke fyller vilkårene. 

Disse søkerne vil dermed ha klagerett, og det må derfor tas høyde for tid for klagebehandling i 

direktoratet. 
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Martin H. Bryde  

avdelingsdirektør 
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