
KVOTEFLEKS OG OVERFØRING AV KVOTER TIL NESTE ÅR. 

Fiskekjøpernes Forening (FiFor) beklager å være seint ute med sitt svar på høringen om 

kvotefleksibilitet og overføring av torskekvoter på fartøynivå fra 2020 til 2021. Med bakgrunn i bare 

én ukes høringsfrist forutsetter vi vårt svar blir registrert før en avgjørelse blir tatt. 

Vårt syn er at på generelt grunnlag vil en ordning med kvotefleks på fartøynivå være nyttig når 

situasjonen tillater det. Dette året tillater imidlertid ikke situasjonen det.  Etter at direktoratet hadde 

sendt ut forslaget om kvotefleks på høring, kom det råd fra ICES om å øke torskekvoten med 20 % i 

2021. Ved å innføre kvotefleks og overføre noe av årets kvote til neste år, vil vi måtte regne med 

enda sterkere prisfall enn det vi må kalkulere med om kvoteøkning blir som foreslått av ICES.  Om 

den norske krona styrker seg, slik mange forventer, vil det få svært store utslag for torskeprisen. 

Normalt har vi for lite torsk til å betjene spesielt ferskfiskmarkedet i andre halvår.  Det vises blant 

annet av at eksportprisen for fersk torsk har steget med over 20 % i løpet av siste to uker. I tillegg er 

eksportprisen for den største og beste torsken det doble av det eksportstatistikken viser.  Det vil si at 

prisen ligger på 70 kroner og derover, slik det har vært normalt i de seinere årene.  Sågar har vi sett 

priser rundt hundre kroner kiloet rundt årsskiftet.  Disse svært høye prisene har ikke vært gunstig for 

ferskmarkedet i begynnelsen av året da mange aktører skremmes vekk av de særdeles høye prisene.  

Dynamikken i markedet er at prisene da må ganske langt ned for å lokke mange kjøpere inn igjen. 

Det skal heller ikke stikkes under stol at det har pågått et temmelig utstrakt juks i innblandingsfisket 

på slutten av året der torsk er omskrevet til sei og hyse. 

Fifor mener derfor at fisket i andre halvår bør reguleres slik, det vil si at innblandingsprosenten i 

ferskfiskordninga settes så høyt, at en er sikker på å fiske opp årets kvote.  Ved å benytte allerede 

etablert kvotefleks på gruppenivå bør det også legges opp til at en begynner å «spise av» neste års 

kvote i årets siste måneder.  Da vil en oppnå at prisene ikke stiger for høyt i høst slik at markedet 

holdes inne, samt kunne ta litt av brodden av det store kvoteøkninga neste år. 
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