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HEVA KVOTETAK r KySTFLÅrnN OYER 11 S13) METER - HØRTNGSNOTAT FRA
N,æRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET - UTTALELSE FRA NORGES F'ISKARLAG

landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 2I. januar 2016 og fattet slikt vedtak

1 Innledende merknader
Norges Fiskarlag viser til høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet av 9. november 2015 om
<Heva kvotetak i lrystflåten over I I (13) meter heimelslengd>. I høringsnotatet drøfter departementet
alternative økninger i kvotetakene, herunder grad av spesialisering, likelulikhet i kvotetak,

f,lkesbindingen og lokale/regionale utslag. Notatet gir en god innsikt i situasjonen for kystgruppen når
det gjelder sammensetning av fartøy mht geografi og grupper, lønnsomhet og struktureringsgrader.

I tillegg behandler høringsnotatet spørsmål om fieming av avkortingsreglene for ringnotgruppen ved
strukturering.

Fiskarlaget er tilfreds med at departementet gjennom ovennevnte høringsnotat ber om synspunkter på
økte kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter, slik organisasjonen har bedt om i tidligere vedtak, senest

i landsstyrevedtak 17115 av mai 2015.

I¿ndsmøtet i Norges Fiskarlag påpekte bl.a. følgende knyttet til strukturkvoteordningene, jfr.
landsmøtevedrak 5ll5 av i november 2015:

a < Landsmøtet anser fortsaft bruk av struldurkvoteordninger i flåten som et nødvendig
virkemiddel for å tilpasse fongstkapasiteten til ressursgrunnlaget, for derved å legge grmnlag
for lønnsomme og attraldive arbeidsplasser i fiskeflåten. Et avgjørende fundament for
velfungerende strukturkvoteordninger er langsihig stabilitet i kvoteþrdelingene mellom de
ulike flåtegruppene. Strukturkvoteordningene har både positive og negative ffiher, men
Landsmøtet mener at de positive ffihene oversþgger de negative sidene.

a I et økonomisk perspektiv mener Landsmøtet det er nærliggende at struhurtiltak,
redulrsjon av antall fartøyer, øld fangstgrunnlag og bedre knpasitetsutnyttelse representerer
en effeUivitetsgevinstfor de gjenværende ahørene i respeldive grupper. I tillegg har
struldurtiltakredusert miljøbelastningen frafisket. Det er grunn til å hevde at fravær av
strulúurordningerforfiskeflåten, ville bidratt til ulønnsom overknpasitet iftskeflåten,
manglendeflåtefornyelse, lite attraktive arbeidsplasser, vanskelig rekruttering av
mannslraper, øh press på fiskeressursene, øh behov for ressurskontroll og en generell
marginal iserin g av fiskerisyst emet.

a Det er fi holdepunloer þr at strulúurkvoteordningen harført til store endringer i det
geografiske landingsmønsteret. Dette viser at strukturordningene ikke har hatt signifikant
ffih påfangst- og landingsmønsteret i lrystflåten.>
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I¡kale og regionale konsekvenser som følge av å øke kvotetakene i strukturkvoteordningen er
vanskelig å forutsi, men å tillate økt struktureringsgrad og kvotetak vil naturligvis innebære færre
fartøy, og dette vil da kunne påvirke enkelte lokalsamfunn. Alternativt å ikke tillate økt styrking av
kvotegrunnlagpäfartøynivå slik at en oppnår bærekraftige enheter kan også fort føre til at en får
avskalling og negative utslag for enkelte fiskerisamfunn.

2 Fytkesbindingen
En avgjørende betingelse for Fiskarlaget i spørsmålet om øking av kvotetakene i
strukturkvoteordningen for kystflåten er at fflkesbindingene knyttet til kjøplsalg (for fortsatt drift) og
strukturering innenfor torskesektoren nord for 62"N fiernes i sin helhet. Kravet om fierning av

fr lkesb ind in gen omfatter o gså grupp en konv en sj onelle havfi sk efartøy .

3 Kvotetak og spesialisering
Med bakgrunn i forannevnte betingelse knyttet til fflkesbindingene går Norges Fiskarlag inn for at
kvotetakene for fartøy med hjemmelslensde over I I (13) meter økes til følgende kombinasjoner
knyttet til torskesektoren - sildesektoren:

Kombinasjoner av kvotetak 4+4, 6+2, 5+3a

Foranstående betyr at det tilrås å åpne for å kunne bygge seg opp til seks ganger grunnkvoten
dersom etfartøy ensidig har sitt driftsgrunnlag i enten torskesektoren eller sildesektoren

Når det gjelder fartøy som har adgang til å delta i trålfiske etter reker sør for 62oN (Nordsjøen og
Skagerrak) går Norges Fiskarlag inn for å videreføre gjeldende kvotetak, som innebærer
kombinasjoner innenfor 2+2 og 3+1 for fartøy med hjemmelslengde under 15 meter og 3+3 og 4+2 for
fartøy på 15 meter og større.

Norges Fiskarlag anser behov for å vurdere avkortingsreglene i kystflåten knyttet til
strukturkvoteordningen, og vil derfor iverksette en organisasjonsmessig behandling av dette
spørsmålet.

4 Avkortingsregle ne for ringnotgruppen
Departementet påpeker at avkortingsreglene har effekt dersom målet er å motvirke at kvoter flyttes fra
nord til sør ved strukturering, og videre at fieming av avkortingsreglene vil gi økt fleksibilitet til
aktørene både i sØr og nord som kan legge til rette for økt verdiskapning.

Norges Fiskarlag er i utgangspunktet kritisk til ordninger i fiskeriene som legger opp til differensiering
(ulikebehandling) basert på geografisk tilhørighelregistrering, jfr. fulkesbindingen. Fiskarlaget finner i
denne omgang likevel å støtte en videreføring av gjeldende avkortingsregler for ringrotgruppen.>
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