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Den strukturering  man har hatt  både  i flåteleddet og på landsiden i løpet av de siste årene har
medført store endringer i  mottaks -  og foredlingsleddet på store  deler av kysten:

NSL er opptatt av å opprettholde en mottaks- og.foredlingsindustri som kan bidra til å sikre
markedet stabile leveranser av sjømatproduktcr av høy kvalitet og mener at dette best kan
sikres gjennom åsikre aktivitet og utnyttelse av ressursene langs hele kysten.

Fiskerinæringen er i likhet med andre næringer, avhengig av stabilitet, langsiktighet og
.forutsigbarhet i rammevilkårene for de avgjørelser som tas med hensyn strategi, planlegging
og investering .for fremtidig drift. NSL er opptatt av å bidra til å sikre stabile rammevilkår og
at det velges langsiktige løsninger som kan bidra til stabilitet i næringen. Hyppige endringer i
fiskeripolitikken kan bare medføre en svekkelse av næringen.

Varighet  på strukturkvotene

På bakgrunn av det som tidligere er skrevet er NSI- opptatt av stabile rammevilkår.

Med en slik bakgrunn er derfor NSL overrasket over at et flertall i utvalget foreslår å
tilbakekalle strukturkvoter etter 15 år og gi en slik ordning tilbakevirkende kraft. En rekke
aktører har gjort investeringer i strukturordningen  uten tidsavgrcnsing.

NSL vil derfor anbefale at strukturkvotene fortsatt skal gis uten tidsavgrensing og en
avkorting på 20% i kystflåten. Dersom det likevel innføres tidsavgrensede strukturkvoter, kan
NSL under enhver omstendighet ikke akseptere at disse gis tilbakevirkende krak:.

Lengdegrensen i Finnmarksmodellen
NSL vil tilrå at grensen for de minste fartøyene i gruppe I settes til 11 meter både i
regulerings- og struktureringssammenhcng For fartøy i kystmakrelllisket settes grensen til 13
meter. Det forutsettes at kvoteandelen for fartøy mellom 10 og 11 meter som flyttes ned i den
minste gruppen overføres etter en vurdering av kvoteutnyttelsen i de enkelte
lengdeintervallene.
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Åpne fiskeri
Utvalget foreslår at det ikke bør være anledning til å benytte fartøy større enn 15 meter i åpne
grupper (gruppe 11). NSL finner forslaget  fornuftig men kan ikke akseptere at det gis
tilbakevirkende kraft.

Kondemneringsordning
NSL aksepterer at det videreføres en kondemneringsordning for fartøy mellom 10 og 11
meter, rien åpner for en geografisk vurdering av hvor tiltaket bør opprettholdes.

]driftsordning
NSI. støtter flertalle ts forslag om å Ijerne dagens driftsordning.

Kvotetak strukturkvoter
NSL er positiv til at det settes et høyere kvotetak for fartøy som spesial iseres innen enten
pelagisk fiske eller torskefiske .  En slik ordning vil kunne sikre en mer markedsbasert høsting
og bidra til å hindre et kappfiske fra art til art.  Ordningen vil dessuten kunne bidra til å
fremme kvalitet på råstoffet,  samt bidra til at flere fartøy vil kunne vavre interesserte i å ta vare
på, biprodukter egi hva tilfellet er i dag.

Geografiske  og gruppebegrensninger strukturkvoter
lor å sikre at ordningene gis en reell effekt på. hele kysten ,  er det nødvendig å se på, hvordan
en videreføring av ordningen med geografisk begrensning vil kunne virke på ulike deler av
kysten og innen definerte lengdegrupper.

NSI-støtter i utgangspunktet en videreføring av eksisterende regelverk ,  men ber om at man
blant annet ser Trøndelagsfylkene under ett i en slik sammenheng.

Avkorting
NSL støtter  forslaget om at avkortede kvoter  tilfaller den  lengdegruppe selger av de avkortede
kvotene tilhører, og at stnikturkvotene i Icystllåten avkortes med 20%.

Skjerping  av  Deltakerloven
NSL er overrasket over at det fremkommer forslag om skjerpelser i Deltakerloven fra et
flertall i utvalget uten at det er utredet hvilke konsekvenser en slik ordning vil kunne få.

NSL vil på det sterkeste fraråde  dette og  kreve  at dagens regelverk på dette punkt blir
videre.1ørt.

Rekruttering
NSL er opptatt av at det sikres  en nødvendig  rekruttering  til næringen .  NSL ser derfor  frem til
å kunne  bidra i en diskusjon  omkring  de tiltak som foreslås  i utredningen  "Fra. ungdom til
fisker - fra fisker til fartøycier".
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Evaluering
NSL forutsetter at en evaluering av effektene av strukturkvoteordningen skjer i et nært
samarbeid med næringen, men stiller spørsmål oni en evaluering allerede etter to år er et flor
kort tidsvindu.
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