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H rin suttalelse—instruksom administrerendelederer

Viser til høringsdokument av 18.november 2013 der departementet sender på høring forslag
til instruks til Fiskeridirektoratet om praktisering av regelverket om administrerende reder
som oppfyller aktivetskravet i deltakerloven uten å arbeide ombord i et fiskefartøy.

De sentrale unktene i instruksen skal være :

Adm. reder skal ha en ledende stilling i rederiet ogfaktisk utøvefunksjonene som naturlig
ligger i stillingen, eie minst 10 ifiskefartøyet, en rederprrederi, driften av rederiet skal
være hovedaktiviteten til adm.reder —dette skal praktiseres fleksibelt, adm.reder skal ha
relevant utdanning ved søknad om disp.fra krav til tidligere aktivitet i deltakerloven § 6,
tredje ledd.

I deltakerlovenen § 4 stilles det krav om ervervstillatelse for alle som vil drive ervervsmessig
fiske med norske fartøy og et av kravene for ervervstillatelse er at aktive fiskerer eier mer enn
50 % av fartøyer, det betyr at de må ha drevet ervervsmessig fiske eller fangst i tre av fem
siste år på eller med norske fartøy og fortsatt er tilknyttet fiske —og fangstyrket. Jfr.
Deltakerloven § 6, første ledd. Gjennom sistnevnte paragraf er det en åpning for at
fiskebåtredere kan oppfylle aktivetetskravet uten å arbeide ombord, men «med norske fartøy».
Det ble allerede i 1985 åpnet for at adm. redere kunne ses på som aktive fiskere, og opp
gjennom årene har denne praksisen utviklet seg til det den er i dag.

Departementet begrunner utviklingen av denne forvaltningspraksisen med modernisering av
fiskeflåten samt at det i mange tilfeller ikke vil være hensiktsmessig å kombinere ansvaret
som adm. reder og det å delta fullt ut ombord i fiskefartøyet under fiske.
Norges Kystfiskarlag vil heller snu argumentasjonen og si at det idag vil være letter å
kombinere disse to rollene med moderniseringen innenfor fiskeflåten med bedre utstyr
ombord samt data og annet kommunikasjonsutstyr som man har tatt i bruk.

Med innholdet i instruksen om administrerende redere det legges opp til i høringen, ser
Norges Kystfiskarlag en videre dreining mot at forvaltningen ønsker at de som skal eie
fiskebåter og kvoter ikke er aktive fiskere, men kapitalsterke aktører som ikke nødvendigvis
har erfaring fra fiskeriene.
Organisasjonen mener at denne instruksen er med på en videre uthuling av av aktivitetskravet
i deltakerloven, dette spesielt på bakgrunn av de to siste punktene som utgjør det sentale i
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instruksen. På bakgunn av overnevnte kan ikke Norges Kystfisakarlag slutte seg til
innstruksen om administrerende reder.

Norges Kystfiskarlag har som et klart utgangspunkt at den norske fiskeflåten skal være eid og
drevet av aktive norske fiskere. Organisasjonen har derfor gjentatte ganger tatt til ordet for at
det er behov for å innskjerpe aktivitetskravet i deltakerloven i tråd med den praktisering av
regelverket som var gjeldende før 1985. Det vil si at det stilles krav om aktivitet om bord i
eget fartøy for majoritetseiere i kystflåten (definert som fartøy inntil 27,99 meter), for at
deltakerlovens aktivitetskrav skal anses oppfylt.

Med vennlig hilsen
NORGES KYSTFISKARLAG
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