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Att:        

 
 
HØRING – ENDRING AV KVOTEÅR I TORSKEFISKERIENE FRA 1. JANUAR TIL 1. 
SEPTEMBER 
 
Sjømatindustriutvalget pekte i NOU 2014:16 «Sjømatindustriens rammevilkår» 
(Sjømatindustrimeldinga) på at norske fiskeressurser er gjenstand for store naturlige 
svingninger fra år til år. En rekke høringsinstanser mente det viktigste tiltaket for økt 
lønnsomhet i sjømatindustrien er at industrien får tilgang på mer ferskt råstoff og et jevnere 
landingsmønster.  
 
I Stortingsmelding nr. 10 «Konkurransekraftig sjømatindustri» er utredning av endring av 
kvoteåret ett av flere tiltak som foreslås av regjeringen for at sjømatindustrien skal kunne 
oppnå økonomisk forsvarlig drift, og Næringskomiteen stiller seg positiv til at spørsmålet 
utredes nærmere. Stortinget ber i anmodningsvedtak nr. 569 (2016) derfor regjeringen om å 
utrede flytting av kvoteåret. På bakgrunn av dette har Nærings- og fiskeridepartementet gitt 
Fiskeridirektoratet i oppdrag å gjennomføre en brei høring i saken.  
 
En vurdering av endring av kvoteåret ble også foretatt i 2014, og Fiskeridirektoratet bistod i 
den forbindelse med en utredning til Nærings- og fiskeridepartementet. Utredningen følger 
vedlagt. I tillegg vedlegges statistikkvedlegget «Landingsmønster og gjennomsnittspriser i fisket 

etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i perioden 2010 til 2014» til arbeidsgruppen som utarbeidet 
forslag til implementering av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene. 
Statistikkvedlegget gir en oversikt de ulike reguleringsgruppenes fangster av torsk, hyse og 
sei fordelt på måneder, samt oppnådd førstehåndspris. Fiskeridirektoratet legger til grunn at 
selv om det har gått et par år siden utredningene ble gjort, har ikke de faktiske forhold endret 
seg på en slik måte at det er nødvendig å foreta nye utredninger. Det er etter 
Fiskeridirektoratets oppfatning, viktigere at høringsinstansene gis tilstrekkelig tid til sine 
vurderinger og prosesser framfor at direktoratet foretar nye tallberegninger. 
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Fiskeridirektoratet ber høringsinstansene om å vurdere forventet effekt av å endre kvoteåret i 
torskefiskeriene fra 1. januar til 1. september. Endringen av kvoteåret kan være til erstatning 
for eller sammen med eksisterende tiltak (kvotebonus på levende lagring, 
ferskfiskordningen, kvotefleksibilitet) for å oppnå et jevnere landingsmønster. Videre ber vi 
om at det redegjøres for hvilke administrative utfordringer en eventuell omlegging vil 
medføre. 
 
Fiskeridirektoratet ber om at eventuelle innspill til denne høringen sendes til 
postmottak@fiskeridir.no innen 5. januar 2017. 
 

 

 

Med hilsen 
 
 

Stein-Åge Johnsen      Synnøve Liabø 
seksjonssjef       seniorrådgiver   
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