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Horing - heve kvotetak for kystflåten over 11 meter

Følgende vedtak ble fattet i Hammerfest kommunes formannskap 28.1.2016 i
forbindelse med høringsnotat «Heva kvotetak i kystflåten over 11 meter:

SaksprotokoH i Formannskapet - 28.01.2016

Behandling
Votering: Som innstillingen— enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfestformannskapvisertil Nærings-ogfiskeridepartementetshøringsdokumentog
oversendelsesbrevav 9.11.15 og gir med dettefølgendeinnspill:

Hammerfestkommunestøtternæringenskravom at kvotetaketfor samtligegrupperover 11
meterhevessomfølger:

For fartøyover 15 metersomfiskertorsk,sei og hyseøkestaketfra 4 gangergrunnkvotentil 6
gangergrunnkvoten.

For fartøymellom11 og 14,9 m somfiskertorsk,sei og hyseøkestaket fra 3 ganger
grunnkvotentil 6 gangergrunnkvotenfor å likestillefartøyoverog under15 meter.

Forfartøymed kvoterinnenbåde pelagisk-ogtorskesektorøkes kvotetaketfra 2 ganger
grunnkvotentil 3 gangergrunnkvoteni hversektor.

HammerfestkommunestøtterHammerfestFiskarlagskravom at dagensfylkesbinding
opphevessubsidiærtat kvotebindingutvidestil å gjeldefor hele Nord-Norge

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 20161139
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Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2016

Behandling

Votering: Som innstillingen —enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hammerfestformannskapviser til Nærings-og fiskeridepartementetshøringsdokumentog
oversendelsesbrevav 9.11.15og gir med dette følgende innspill:

Hammerfestkommunestøtternæringenskrav om at kvotetaket for samtligegrupper over 11
meter heves som følger.

For fartøy over 15meter som fisker torsk, sei og hyse økes taket fra 4 ganger grunnkvotentil 6
gangergrunnkvoten.

For fartøymellom 11og 14,9m som fisker torsk, sei og hyse økes taket fra 3 ganger
grunnkvotentil 6 ganger grunnkvotenfor å likestillefartøy over og under 15meter.

For fartøy med kvoter innen både pelagisk-og torskesektorøkes kvotetaket fra 2 ganger
grunnkvotentil 3 ganger grunnkvoteni hver sektor.

HammerfestkommunestøtterHammerfestFiskarlagskrav om at dagens fylkesbindingoppheves
subsidiærtat kvotebindingutvides til å gjelde for hele Nord-Norge


