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Høring av deltakerforskriften for 2020  

  
 

Vi viser til høringsnotat om deltakerforskriften for 2020 som er sendt fra 

Fiskeridirektoratet 13.09.2019. Sjømat Norge har følgende synspunkt på forslagene i 

høringsnotatet.   

  

1. Strengere eierskapskrav i åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei 

nord for 62 grader nord.  

 

Fiskeridirektoratet ber om en vurdering av om det bør innføres et generelt forbud i 

kystfisket etter torsk, hyse og sei mot å delta i åpen gruppe med fartøy som ikke har 

en enkeltperson som majoritetseier, og med fartøy der majoritetseier har 

minoritetsandel i annet fartøy som deltar i lukket gruppe i dette fiskeriet.  

 

I praksis betyr dette at en fisker ikke kan eie fartøy både i åpen og lukket gruppe i 

samme fiskeri, eller eie to båter i åpen gruppe i samme fiskeri.  

 

Både for 2018 og 2019 ble det foreslått et krav om at når selskap eier et fartøy må det 

være en majoritetseier for at selskapet kan delta i åpen gruppe. Forslaget den gangen 

gjaldt alle åpne grupper, men er for 2020 begrenset til fisket etter torsk, hyse og sei.  

 

Det er 1,2 % av fartøyene i dag som ikke har en majoritetseier. Videre er det 2 % av 

majoritetseierne i åpen gruppe som har krysseierinteresser i lukket gruppe.  

 

Direktoratet viser til at selv om det er et lite antall fartøy vil forslaget til 

innstramming gi flere fordeler; administrativ forenkling, fiskere som er deleiere i 

lukket gruppe vil ikke belaste kvoten i åpen gruppe, åpen gruppe vil bli en lettere 

rekrutteringsarena og det vil redusere fiskepresset i åpen gruppe.  

 

Sjømat Norge er innforstått med at stor pågang til fiske i åpen gruppe skaper 

problemer for aktørene i næringen, press på kvotegrunnlaget og reguleringstekniske 
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utfordringer. Vi støtter derfor Fiskeridirektoratets forslag om å gjennomføre ytterlige 

tiltak som rendyrker hensikten med en åpen gruppe.   

  

Åpen gruppe skal ikke fungerer som en nedtrappingsarena for tidligere aktive 

fiskere som har deltatt i lukket gruppe. Heller ikke bør åpen gruppe være en 

tilleggsaktivitet for personer som har rettigheter eller er fiskere i lukkede 

fiskerier.  Det er viktig at åpen gruppe heller gir en reell mulighet for rekruttering til 

næringen, i en situasjon der det er svært kostbart å etablere seg med eget fartøy 

i lukket gruppe. Sjømat Norge støtter derfor Fiskeridirektoratets forslag knyttet til 

forbud mot å delta i åpen gruppe etter de aktuelle fiskeslagene for fartøy som ikke 

har en enkeltperson som er majoritetseier. Og videre at det er forbud mot deltakelse 

med fartøy der majoritetseier har minoritetsinteresser i annet fartøy som deltar i 

lukket gruppe i dette fiskeriet.    

  

Vi mener at det også bør vurderes en karanteperiode for deltakelse i åpen gruppe for 

fiskere som selger seg ut av lukket gruppe. Det kan samtidig være grunn til å gjøre et 

unntak for fiskere som nærmer seg pensjonsalderen.  

 

Sjømat Norge vil som et utgangspunkt understreke betydningen av at reguleringene 

i fisket må ivareta hensynet både til flåten og til industrien på land. Reguleringene 

må derfor være rettet inn mot å skape mest mulighet forutsigbarhet for næringen og 

en stabil råstofftilgang for industrien på land. Dette forutsetter blant annet at det ikke 

er for store endringer i deltakelsen i den åpne gruppen fra år til år.   
 

Rettigheten til å delta i åpen gruppe og dermed få tilgang til fellesskapets ressurser 

bør forbeholdes aktive fiskere, som kan drive mest mulig helårsfiske 

og som driver fiske med torsk i kombinasjoner med andre arter.  

 

2. Innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i 

kvoteregulert område 

 

Det er fortsatt økning i antall flyttinger til det kvoteregulerte området for å få tilgang 

til kongekrabbefisket. I 2018 og fram til mai 2019 viser direktoratet til at de har 

behandlet 70 søknader. Direktoratet viser også til at fiskerne i mange tilfeller ønsker 

å oppholde seg så lite som mulig på sitt nye hjemsted. For å fastslå hvor 

vedkommende søker faktisk har vært bosatt er det en omfattende dokumentasjon 

som må vurderes.  

 

Fiskeridirektoratet mener det vil være hensiktsmessig å stramme inn på regelen om 

bosetting/ manntallsføring ved at bosettingskravet økes fra 12 til 24 måneder.  
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På samme måte som for torsk har det de siste årene vært attraktivt å få delta i fisket 

etter kongekrabbe. Dette har medført at myndighetene gradvis har måtte stramme 

inn adgangen til å delta. Sjømat Norge har støttet denne utviklingen. Næringen er 

tjent med at fisket utøves av aktive, profesjonelle fiskere, med mulighet til helårlig 

drift og med kompetanse til å håndtere fangsten.  

 

Sjømat Norge støtter derfor en økning i lengden på bostedskravet. Vi mener også at 

kontrollen med at bostedskravet er oppfylt bør styrkes. 

 

3. Innføring av øvre lengdegrense i fisket etter leppefisk 

 

Det er i dag ingen øvre lengdegrense for deltakelse i fisket etter leppefisk. For å 

hindre en utvikling i retning av større fartøy i fisket etter leppefisk mener 

Fiskeridirektoratet at det bør innføres en øvre størrelsesgrense for å delta.  
 

Fisket i åpen gruppe er regulert med maksimalkvoter og fisket stoppes når kvoten er 

beregnet oppfisket. I 2019 har 249 fartøy deltatt i åpen gruppe, og to av disse 

fartøyene var over 11 meter.  

Fiskeridirektoratet mener at det bør settes en lengdegrense på 11 meter. For å ivareta 

fartøyene over 11 meter kan disse gis en overgangsperiode i 2020 til å finne et egnet 

fartøy til en eventuell deltakelse i 2021.  

  

På samme måte foreslår Fiskeridirektoratet en øvre grense i lukket gruppe på 14.99 

meter. Fisket i lukket gruppe er regulert med faste fartøykvoter og alle fartøyene har 

lik fartøykvote uavhengig av størrelse. Deltakende fartøyer ligger rundet 365, og av 

disse er bare 6 båter over 11 meter, og aller under 14,99 meter. 

 

 Sjømat Norge støtter direktoratets forslag om å innføre en lengdebegrensning på 

fartøy som fisket etter leppefisk. Det er stor etterspørsel etter leppefisk og prisene er 

høye. Det gjør fisket attraktivt, og kan tiltrekke seg flere aktører. Dette er et svært 

kystnært fiskeri, og vi er ikke avhengig av dette gjennomføres av større fartøy. ….. 

 

4. Redskapsfleksibilitet for konvensjonelle havfiskefartøy 

For å legge til rette for økt redskapsfleksibilitet for konvensjonelle fiskefartøy ble 

kravet til spesiell tillatelse for bruk av snurrevad oppheva i 2017.  

 

Fiskeridirektoratet foreslår nå at deltakerforskriften § 9 som gjelder konvensjonelle 

havfartøy sin adgang til å delta i garnfisket etter sei endres slik at denne flåten også 

kan benytte snurrevad i direktefisket etter sei.  
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Sjømat Norge støtter Fiskeridirektoratets vurdering av at dette gir fordeler på flere 

områder; mindre bifangst av sjøpattedyr, mindre fare for tapte redskap, og i de fleste 

tilfeller vil kvaliteten ved fangst av snurrevad være bedre enn garn.  

 

Sjømat Norge mener prinsipielt at muligheten for fleksibilitet i redskapsvalg er 

fornuftig.   

  

  

Med hilsen  

Sjømat Norge  

  

        
Sverre Johansen      Kristin Alnes 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


