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God Dag 
Vil med dette fremme noen synspunkter og forslag vedrørende strukturering under 11m. 
En liten presentasjon: 45 år fra Myre(torskehovedstaden), startet tungeskjæring som 8-åring, ble 
styrmann på tråler som 19 åring og skipper som 25 åring, er ansatt som skipper på Gadus 
Poseidon(Havisk ASA), 
Er også ansattevalgt styrerepresentant i Havfisk ASA. I tillegg til dette så bygde jeg en ny linebåt i 2012, 
sikkert en av norges mest moderne og den eneste under 11 m med dragebrønn for line.Har på denne 
fisket ca 2 kvoter og blåkveite, og ser raskt at selv med 45-50 prosent egenkapital på prosjektet så er det 
nesten ikke rom for å ta ut lott . Selvfølgelig er der andre fiskeslag, men på line så blir det marginalt, og 
dermed vanskelig å bygge opp en skikkelig årslønn uten å ha ett godt torskegrunnlag i bunnen.  
Registrerer den enorme motstanden som  rår her, men er rimelig sikker på at det er en lav andel av nei-
gruppa som har fisket 90 prosent av kvotene sine-eller mer de siste år, det er derfor litt trist at de som 
virkelig vil..og har ambisjoner blir taperne i dette spillet.  Men når det er sagt så har jeg noen 
bekjymringer ved/når struktur engang blir en realitet, det ene er at kvotene blir flytta på 50-70 fotinger 
og dermed ikke blir så stedsbundet ,ett annet problem er at folk selger seg ut i denne gruppa for deretter 
gratis gå inn i Åpen gruppe og dermed ødelegge gruppa som burde være  rekrutteringsarenaen på 
eiersiden. Kommer her med noen ideer/forslag som kunne tette for slike ugunstige utfall: 
 
-karantene på 5 år for å komme inn på Åpen gruppe for folk som har fått tildelt G1 kvote for så å selge 
den 
-Karantene på 2 år for folk som har kjøpt G1 kvote og har solgt seg ut. 
-avkorting på kvotene etter en stigende kurve for eksempel 10 % ved 11,1 m og 40 % ved 15 m 
båt.(event forbud mot struktur med båter over 11m) 
-Kan f.eks en prøveordning være aktuelt..med den risikoen at vi taper kondemneringsbåten hvis det ikke 
blir permanent innen 5 år? Samfiske er flott..men vi bruker en formue på vedlikehold og 
kaileie/forsikring osv 
Og verre blir det nå som båtene må klasses. 
 
 
Hvis Strukturering ikke kan gjennomføres håper jeg at samfiskeordningen kan mykes opp ved f.eks 
- 3 samfiskebåter  
-Kan samfiske med seg selv i en periode  kunne utøves selv om båt nr 2(3) er solgt(en slipper utgifter til 2 
båter  i en prøveperiode)?? 
 
Synes sjarkfiskerne  i 2014 har krav på ett driftsgrunnlag som åpner for at en kan møte  dagens krav til 
Komfort,  årsinntekt og at en skal kunne være 2 om bord og dermed økt sikkerhet. 
 



Håper det skal komme noe positivt ut her selv om motstanden er stor, og at dere imøtekommer de som 
vil være med å fornye og løfte denne gruppa slik at den er forenelig med det årstall vi lever i.  
 
 
Med Hilsen/ Best Regards 
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