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HØRINGSSVAR - FORSLAG OM REGULERING AV DELTAKING AV I FISKET
ETTER KANGE OG BROSME FOR FARTØY OVER 28 METER.

1. Innledning

Vi viser til Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat av 16. november 2010 vedrørende
"regulering av deltaking i fisket etter lange og brosme for fartøy over 28 meter".
Regionkontorene har fått anledning til å uttale seg i saken og deres uttalelser legges ved til
illustrasjon. (./.)

I høringsnotatet foreslås det en avgrensing i den årlige adgangen til å delta i fisket etter
brosme og lange for kystfartøy. Det innebærer at fisket etter disse artene for fartøy med
deltakeradgang i kystfiskerier over 28 meter største lengde blir lukket. Samtidig legger
forslaget opp til at fartøy under 28 meter største lengde som er innført i merkeregisteret
fortsatt kan delta i en åpen gruppe i fisket etter brosme og lange.

Fiskeridirektoratet er positive til endringsforslaget. I henhold til de siste rådene fra ICES bør
fangsten av disse artene reduseres og forslaget vil ventelig medføre at fisketrykket på den lave
bestanden av lange og brosme vil holdes under rimelig kontroll. I tillegg viser departementet
til at struktureringa i gruppen konvensjonelle havfiskefartøy i hovedsak bør komme den
samme gruppa til gode, selv om lange og brosme ikke har vært omfattet av tidligere
enhets/strukturkvoteordninger. Direktoratet legger til grunn at hjemmelsgrunnlaget for den
foreslåtte deltakeravgrensning er vurdert av departementet. Vi vil derfor ikke gå nærmere inn
på dette spørsmålet her.

2. Vurdering  av forslagets innhold

Som det fremkommer av høringsnotatet vil målgruppen for deltakeravgrensningen være
"kystfartøy". Vi legger til grunn at det her i hovedsak menes fartøy som utleder sitt
driftsgrunnlag fra enten deltakelse i fiskerier som er lukket (deltakeradgang) eller fra åpne
fiskerier etter deltakerforskriften. Unntatt er konvensjonelle havfiskefartøy. Disse
adgangsreguleres med grunnlag i deltakerforskriften til tross for at denne gruppen ikke
naturlig kan benevnes som kystfartøy.

Når det gjelder spørsmålet om hvem som bør gis adgang til å delta blir dette diskutert utførlig
i høringsnotatet. Forutsatt at det er tale om samme underliggende majoritetseier i selskapet er
vi enige i departementets oppsummering. Dette innebærer at det bør være et tilleggsvilkår for
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deltakeradgang at den juridiske person som har ervervstillatelse for fartøyet må være den
samme som før det aktuelle skjæringstidspunktet. Dette bør fremkomme uttrykkelig av
forskriftsteksten, jf vårt forslag til forskriftstekst som fremkommer nedenfor.

For å begrense antallet fartøy som vil bli tildelt deltakeradgang i lukket gruppe for fartøy over
28 meter, er det vår oppfatning at målgruppen må være eiere med fartøy som har drevet fiske
etter brosme og lange i noe omfang. Eksempelvis bør det for fartøy som har et driftsmønster
som i det alt vesentlige innebærer fiske med not eller snurrevad, og som kun har fått mindre
kvanta lange og brosme som bifangst, ikke bli tildelt deltakeradgang. Det bør derfor settes et
kvantumskrav. Direktoratet foreslår derfor at det settes som vilkår at eier med fartøyet har
fisket og landet minst 10 tonn lange eller brosme i ett av kalenderårene 2008, 2009 og 2010
(innenfor perioden 8. februar 2008 - 24. juni 2010), Verdien av et kvantum i denne størrelsen
utgjør et beskjedent bidrag i forhold til det som er nødvendig for å skape økonomi ved drift av
et relativt stort fartøy. Mindre kvanta vil derfor ha preg av å være tilfeldig fangst, dvs.
bifangst.

3. Forslaget til forskriftstekst

Nytt underkapittel XIV til kapittel 2 vil da få følgende ordlyd (Våre forslag til endringer er
angitt i kursiv):

XIV Fisket  etter lange og brosme for fartøy  som har mindre enn 500 m3
lasteromsvolum

§ 38 (vilkår for å delta i lukket gruppe)
For å delta i lukket gruppe i kystfartøygruppens fiske etter brosme og lange må
følgende vilkår være oppfylt:

a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde på eller
over 28 meter,

b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet,
c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter lange og brosme,
d. fartøyet har ikke deltakeradgang i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for

konvensjonelle havfiskefartøy.

I tillegg til vilkårene i første ledd må ett av følgende vilkår være oppfylt:
a. eier av fartøyet må ha deltatt med fartøyet og fisket og landet minst 10 tonn

lange eller brosme i minst ett av årene 2008, 2009 og 2010, innenfor  perioden
mellom 8.  februar 2008 og 24.  juni 2010.  Den juridiske person som har
ervervstillatelse  for fartøyet  må være den samme som hadde ervervstillatelse
for fartøyet  i perioden mellom 8. februar  2008  og 24. juni 2010.

b. eier av fartøyet har fått innvilget ervervstillatelse 1. juli 2009 eller senere for
dette fartøyet på grunnlag av søknad innsendt senest 24. juni 2010, eller har
inngått bindende avtale om kjøp av fartøyet mellom 1. januar 2009 og 24. juni
2010.1  begge tilfeller må eier tidligere ha fisket lange eller brosme med eget
fartøy. Eier må sannsynliggjore at fisket etter lange og brosme skulle være en
vesentlig del av fartøyets driftsgrunnlag. Den juridiske person som har
ervervstillatelse for fartøyet må være den samme som har fått innvilget
ervervstillatelse for fartøyet eller hadde bindende avtale om kjøp av fartøyet
mellom 1. januar 2009 og 24. juni 2010.
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Kravet til deltakelse i § 4 første ledd gjelder ikke for deltakelse i lukket gruppe i
kystfartøygruppens fiske etter lange og brosme.

§ 39 (vilkår for å delta i åpen gruppe)
For å delta i åpen gruppe i kystgruppens fiske etter lange og brosme må følgende
vilkår være oppfylt:

a. fartøyet må være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 28
meter,

b. eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet,
c. fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å fiske etter lange og brosme,

4. Øvrige merknader -  konsekvenser av forslaget

Dersom forslaget blir vedtatt vil det være naturlig at det gjennomføres en søknadsprosess som
kan ha begrenset varighet, eksempelvis ut året 2011. For neste års deltakerforskrift kan man
dermed igjen gå tilbake til alminnelige vilkår for deltakelse, slik at inngangsvilkårene som er
noe detaljerte bare vil gjelde i 2011.
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