Datadokumentasjon – fisketillatelser,
kvotestørrelser og hjemmelslengde
Utdrag fra datadokumentasjonen for Fiskeridirektoratets konsesjons- og
deltakerregister.
Oppdatert pr. 04.07.2022

Fisketillatelser
Innhold
Informasjon om fisketillatelser - både deltakeradganger og konsesjoner. Gyldighetsperioder
og status. Konsesjoner (gitt med hjemmel i deltakerlovens § 12), årlige deltakeradganger
(gitt med hjemmel i deltakerlovens § 21) og spesielle kvoteordninger (gitt med hjemmel i
havressurslova § 14).
Oversikter over konsesjoner som fartøyeiere hadde på de enkelte fartøy ble laget fra
konsesjonsordninger ble innført. Opplysningene ble lagret elektronisk fra 1978 for
ringnotkonsesjoner og fra 1979 for øvrige konsesjoner. I 1990 ble det etablert årlige
deltakeradganger for fartøy som skulle delta i fiske etter torsk med konvensjonelle redskap
nord for 62°N. Det ble da i 1991 etablert et elektronisk register over fartøy som kunne delta i
dette fisket, kalt kvoteregisteret. I 2001 ble det etablert et nytt elektronisk register,
konsesjons- og deltakerregisteret, der de to ovenfor nevnte registre ble samlet.
Fra slutten av 1990-tallet er det etablert ytterligere begrensninger i deltakelsen i fisket,
gjeldende for ulike fiskeslag og ulike områder. I tillegg er det etablert ulike
strukturkvoteordninger, der et fartøy tildeles en kvotefordel i et begrenset antall år ved at et
fartøy tas ut av norsk fiske for alltid. De ulike strukturkvoteordningene og andre spesielle
kvoteordninger er også ført i konsesjons- og deltakerregisteret. Det samme var midlertidige
kvoteordninger som rederikvoter, driftsordningskvoter og distriktskvoter som nå er
avsluttet.
Se lov av 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv. § 22.
Ved lovendring 17. desember 2004 nr 88 ble deltakerlovens § 22 endret slik at den fra da av
skal være en felleshjemmel for ulike registre som fiskerimyndighetene fører, jfr. Ot.prp. nr
70 2003-2004.
Se også forskrift av 7. desember 2012 nr 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking
av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) §§ 12-24.
Konsesjons- og deltakerregisteret inneholder ikke personopplysninger. Registeret er
imidlertid tilknyttet merkeregisteret som inneholder personopplysninger som er underlagt

Side 1|5

[Skriv her]

de begrensninger som følger av lov av 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av
personopplysninger (personopplysningsloven).

Enhet
Grunnenheten er fisketillatelse. Den enkelte konsesjon og deltakeradgang er knyttet både til
fartøy og til eier. Endring i eierforhold og utskiftning av fartøy krever ny tildeling av tillatelse.
Registrerte hendelser på fisketillatelser genererer ny post for grunnenheten.

Datakvalitet
Det eksisterende elektroniske systemet for konsesjons- og deltakerregisteret ble opprettet i
2001. Fisketillatelsene ble innfaset en om gangen, slik at registeret ikke er komplett fra 2001.
Konsesjoner har fått med starttidspunktet fra det gamle elektroniske systemet, mens
deltakeradganger, som kun blir gitt for ett år om gangen, vil ha virkning fra det året de første
gang opptrer i det nye systemet.
Ved behandling av søknader om ervervstillatelse, konsesjoner og/eller deltakeradganger og
spesielle kvoteordninger er det lagt inn som fast rutine i eget saksløp at
registeropplysningene skal kontrolleres. Ved bruk av registeret i Fiskeridirektoratet i
forbindelse med årlige reguleringer i fiske, ved kontroll av gjennomføringen i fisket, ved
utarbeidelse av statistikkopplysninger samt ved salgslagenes bruk av registeret vil feil i
registrene bli avdekket, rapportert og rettet.
Fiskeridirektoratet arbeider kontinuerlig, gjennom kvalitetssikring av saksbehandlingsrutiner
og ved gjennomføring av spørreundersøkelser å avdekke mulige feil og få rettet disse opp.
Ved at opplysninger fra konsesjons- og deltakerregistret er gjort tilgengelig på internett, vil
både personer opplysningene direkte gjelder og andre lett kunne avdekke om det er feil i
registrene og rapportere disse for å få dem rettet opp.

Tidsperiode: 2001 - Fortløpende oppdatert
Andre kilder
 Lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)
 Lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)
 Forskrift 7. desember 2012 nr 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av
fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften)
 Forskrift 13. oktober 2006 nr 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for
fiske og fangst (konsesjonsforskriften)
 Årlige forskrifter om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske (deltakerforskriften)
 Forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten
 Lov 15. juni 2018 nr 38 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 Forskrift 7. november 2003 nr 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten
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Tillatelse (kode): Kode for fisketillatelse
Primærnøkkel for definisjon av fisketillatelse. Feltet består av maks 3 tegn; 1 bokstav som
angir tillatelseskategori (D for deltakeradgang og K for konsesjon) og et løpenummer.
Informasjonen er komplett.

Kode Nemning
D01
D02
D03
D03
D04
D05

Kystmakrell-not. 13-21,35 m
Kystmakrell-Garn/Snøre. 13-21,35m
Ringnot 70-90 fot(SUK) Nordsjøsild
Ringnot 70 - 90 fot (SUK)
Enhetskvote Ringnot > 90 fot
Sei nord.Notfartøy 13 - 27,5m.

Oversikten over viser kun et utdrag av koder for fisketillatelser med benevnelser.

Tillatelse ID: Unik identifikasjon av fisketillatelse
Primærnøkkel for fisketillatelse. Består i utgangspunktet av 10 tegn, der de 4 første er årstall
da tillatelsen ble opprettet og et 6-sifret løpenummer. Dette gjelder for tillatelser som er
kommet til etter at registeret ble opprettet.
Ved opprettelsen av det nye elektroniske registeret fikk de fleste av tillatelsene som var
aktive i det gamle registeret et unikt identitetsnummer som startet på 2001.
For å beholde historikken for konvensjonelle deltakertillatelser i torskefisket nord for 62
grader nord (tillatelsestype D07 og D08) er disse to tillatelsestypene behandlet spesielt ved
at tidligere benyttede identifikasjonsnummer for disse fisketillatelsene er importert fra
gammelt fartøykvoteregister.
Uavhengig av type konsesjon eller deltakeradganger skal alle fisketillatelser ha et slikt unikt
identifikasjonsnummer.
Informasjonen er komplett.
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Informasjon om fisketillatelser
Innhold
Inneholder nærmere informasjon om størrelse på basisvariabler for fisketillatelsene
(hjemmelslengde, kvotefaktor/basiskvote, fartøytype osv).
Det er ikke alle typer fisketillatelser som har basisvariabler tilknyttet.

Enhet
Grunnenheten er fisketillatelse og basisvariabler som er knyttet til denne. Ny post genereres
ved hendelser på fisketillatelser.

Datakvalitet
Informasjonen er komplett for alle typer fisketillatelser som har basisvariabler tilknyttet.

Tidsperiode: 2001 - Fortløpende oppdatert
Tillatelse (kode): Kode for fisketillatelse
Primærnøkkel for definisjon av fisketillatelse. Feltet består av maks 3 tegn; 1 bokstav som
angir tillatelseskategori (D for deltakeradgang og K for konsesjon) og et løpenummer.
Informasjonen er komplett.

Tillatelse ID: Unik identifikasjon av fisketillatelse
Primærnøkkel for fisketillatelse. Består i utgangspunktet av 10 tegn, der de 4 første er årstall
da tillatelsen ble opprettet og et 6-sifret løpenummer. Dette gjelder for tillatelser som er
kommet til etter at registeret ble opprettet.
Ved opprettelsen av det nye elektroniske registeret fikk de fleste av tillatelsene som var
aktive i det gamle registeret et unikt identitetsnummer som startet på 2001.
For å beholde historikken for konvensjonelle deltakertillatelser i torskefisket nord for 62
grader nord (tillatelsestype D07 og D08) er disse to tillatelsestypene behandlet spesielt ved
at tidligere benyttede identifikasjonsnummer for disse fisketillatelsene er importert fra
gammelt fartøykvoteregister.
Uavhengig av type konsesjon eller deltakeradganger skal alle fisketillatelser ha et slikt unikt
identifikasjonsnummer.
Informasjonen er komplett.
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Linjenummer: Linjenummer for basisvariabel
Linjenummer for aktuell basisvariabel. Kombinasjon av linjenummer og basisvariabel vil
variere for de ulike fisketillatelsene.
Informasjonen er komplett.

Kvotestørrelse/Hjemmelslengde: Verdi på basisvariabel for fisketillatelse
Verdi tilhørende basisvariabelen for fisketillatelse.
Informasjonen er komplett.
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