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Regulering av fisket etter kolmule i 2021  

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2020 og fattet 

følgende vedtak: 
 
«Norsk kvote og kvotefordeling mellom fartøygrupper 
Det foreligger foreløpig ikke noen kyststatsavtale om kolmule for 2021. Det legges til grunn at 
forhandlingene mellom kyststatene i løpet høsten, som nå også inkluderer Storbritannia, avklarer 

kvoterammene for 2021, uavhengig av om partenes enes om en avtale. ICES anbefaler at når 

forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island og Norge følges så bør fangstene i 2020 ikke overstige 
929 292 tonn.  Dette er en reduksjon på ca. 37% i forhold til estimert fangst i 2020.  
 
Norges Fiskarlag legger til grunn at kvotefordelingen mellom kolmuletrål og pelagisk 
trål/nordsjøtrål fastsettes i samsvar med landsmøtevedtakene 6/07, og 5/15 med 22 % til pelagisk 
trål/nordsjøtrål og resterende 78 % til kolmuletrål. 
 

Reguleringsopplegg 
Reguleringen av de enkelte fartøygruppene bør videreføres etter samme modell som i 2020.  
 
Bifangstavsetningen av kolmule til andre fiskerier må harmoniseres med det de andre 
avtalepartene gjør på området. 
 
Sporadiske fangster av kolmule som tas innenfor grunnlinjen må holdes utenfor den internasjonale 

kvoterammen, alternativt at slike fangster av kolmule fisket av kystfartøy innenfor grunnlinjen 
avregnes bifansgtavsetningen.  
 
Adgang til UK-sone, EU-sonen og Færøysonen 
Rammer for soneadganger er foreløpig uavklart, men i utgangspunktet tilrås at adgangen til soner  
fordeles etter fordelingsnøkkelen mellom fartøygruppene, med mulighet til å justere mellom 

gruppene i løpet av sesongen for å utnytte adgangen maksimalt. 
 
Norges Fiskarlag går inn for å videreføre et reguleringsopplegg som legger til rette for et fiske i 
januar i færøysk sone også i 2021 om de avtalemessige forholdene ligger til rette for det.  
 
Kvotefleksibilitet 
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2021 etter samme 

mønster som i 2020 for alle reguleringsgruppene.  

 
Kvotebytteordning i havfiskeflåten 
Norges Fiskarlag viser til kvotebytteordningene en har hatt for fartøygruppene pelagisk trål og 
ringnot i fiskerier med lave fartøykvoter. Bruken av kvotebytteordningen har variert med vilkårene 
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i de ulike fiskeriene denne ordningen har vært tilgjengelig. Kvotebytteordningen bidrar til en mer 

fornuftig og rasjonell bruk av flåten, som igjen resulterer i redusert miljøbelastning.   
 
Fiskarlaget tilrår at en legger opp til en kvotebytteordning i 2021 hvor fartøy kan bytte kvoter 
og/eller andeler av kvoter innad i fartøygruppene ringnot og pelagisk trål. En bør vurdere nærmere 
om det skal tillates å bytte mellom to eller tre fiskerier. For ringnotflåten foreslås en 
kvotebytteordning der loddekvoten ved Island kan byttes mot for eksempel lodde i Barentshavet 
og/eller nordsjøsild. For pelagisk trål foreslås en kvotebytteordning der loddekvoten i Barentshavet 

kan byttes mot kolmule og/eller nordsjøsild.  
 
Påmeldingen til en slik ordning bør kunne tilpasses både ringnot og pelagisk trål sitt 
fiskerimønster.» 
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