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Høring vedrørende regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten  

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 23. april d.å. fattet følgende vedtak om ovennevnte: 
 
«Innledning 

Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets høringsnotat av 20. april d.å. om regulering av 

torskefisket i den minste kystflåten. Bakgrunnen for høringen er at Nærings- og 

fiskeridepartementet 20. april d.å. b.la. besluttet følgende tiltak: 

1. Det gis adgang til å overføre mer enn 10 prosent av kvotene til åpen gruppe og lukket 

gruppe under 11 meter fra 2021 til 2022 dersom de minste gruppene har restkvoter 

igjen. Dette er betinget av avviklingen av fisket i øvrige fartøygrupper. 

2. Fiskeridirektoratet følger opp forslag om å øke maksimalkvotetillegget for de minste 

fartøyene på vanlig måte. 

I høringsnotatet ber Fiskeridirektoratet næringen om tilbakemelding på om hvorvidt det nå bør 

tildeles maksimalkvotetillegg og størrelsen på disse for å legge til rette for at tildelte kvoteandeler 

(90 %) kan tas før årsskiftet for fartøy i åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter 

hjemmelslengde.  

Direktoratet ber også om en vurdering av hvilke fordelingsmessige effekter slike interne 

refordelinger i disse fartøygruppene vil medføre. 

Vurdering av forslaget 

Fiskarlaget har vurdert momentene som kommer frem av Fiskeridirektoratets høringsnotat, og vi 

har knyttet noen kommentarer til disse i det følgende.  

Ad frister  

Fiskarlaget vil innledningsvis påpeke at det er svært beklagelig at det opereres med korte og 

nesten uholdbare høringsfrister i saker, som den foreliggende, som er av stor betydning for 

fiskerinæringen. 

Det fremgår av høringsnotatet til Fiskeridirektoratet at det de mener det er for tidlig å si hvordan 

årets fiske vil utvikle seg p.t. Fiskarlaget har i tillegg til dette fått tilbakemeldinger om at mange 
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fartøy i lukket gruppe under 11 meter og åpen gruppe har gått nordover og at det fremdeles 

foregår et brukbart fiske. Vi kan derfor ikke se at forvaltningen skulle ha slik hastverk med å få 

behandlet de spørsmål som høringsnotatet tar opp.  

De korte fristene gjør det svært vanskelig for fiskernes organisasjoner å gjennomføre forsvarlige 

prosesser for å ivareta fiskernes interesser på best mulig måte- og de kan medføre at forvaltningen 

fatter beslutninger på ufullstendig grunnlag. 

Ad kvoteoverføring 

Norges Fiskarlag konstaterer videre at Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi adgang 

til å overføre mer enn 10 prosent av kvotene til åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter fra 

2021 til 2022 dersom de minste gruppene har restkvoter igjen.  

Fiskarlaget støtter departementets beslutning om å tillate kvoteoverføring på gruppekvoten på mer 

enn 10 % av kvotene til åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter.  

Fiskarlaget er kjent med at avtalen med Russland innebærer at det kun er 10 % kvotefleks på 
nasjonal kvote. Vi er imidlertid av den oppfatning at den utfordrende situasjonen vi befinner oss i 
nå på grunn av Covid- 19 med påfølgende markedsutfordringer, sammenholdt med årets økte 
kvote etc. må føre til at Norge går i forhandlinger med Russland om en ad hoc avtale for årets 
torskefiske hvor målet må være å få til enighet mellom partene om å kunne overføre mer enn 10% 
(15%-20%) av nasjonal kvote til 2022.   

 
Norges Fiskarlag anser ovennevnte tiltak om økt overføringsadgang som det mest fornuftige 
rammevilkåret for å kunne få til en hensiktsmessig planlegging og avvikling av torskefisket resten 
av 2021. Dette vil gi handlingsrom for å videreføre ordningen med 10% kvoteoverføring for fartøy i 
lukket gruppe og i havfiskeflåten, samtidig som det også gis muligheter til gruppevise overføringer 
ut over 10% i åpen gruppe og de minstefartøyene i lukket gruppe. En slik løsning vil også gi minst 

uheldige konsekvenser for enkeltfartøy, sammenholdt med å gi maksimalkvotetillegg inneværende 

år.  
 
I forbindelse med dette kan det også være verdt å nevne at ICES har signalisert at det ligger an til 
anbefaling om kvotenedgang for 2022.  
 
Ad maksimalkvotetillegg 

Fiskeridirektoratet har bedt næringen om tilbakemelding på om hvorvidt det nå bør tildeles 

maksimalkvotetillegg og størrelsen på disse for å legge til rette for at tildelte kvoteandeler (90 %) 

kan tas før årsskiftet for fartøy i åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde. 

Som nevnt over er det for tidlig p.t å si noe om hvordan fisket vil utvikle seg fremover. Den minste 

kystflåten fisker fremdeles, og vi har i tillegg fått tilbakemeldinger om at det at det er visse 

utfordringer med å få levert fangster i Troms og Finnmark. Fiskebrukene regulerer mottak av fisk 
en slik måte at en lar enkeltfartøy gjøre seg ferdig med kvoten før nye slipper til.  

Norges Fiskarlag vurderer etter dette at det likevel kan være nødvendig å tildele et   

maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde. 

Dersom en økning av den nasjonale overføringsadgangen til neste år ikke kan avklares raskt, må 

refordelingen/maksimalkvotetillegget finne sted raskt. Et eventuelt maksimalkvotetillegg må ikke 

omfattes av kvoteoverføringsadgangen fra 2021-2022. 

 

Fiskarlaget vil følge utviklingen i fisket nøye for å gjøre fortløpende vurderinger av om det er behov 

for å gjøre justeringer i reguleringsopplegget for de ulike flåtegruppene. 

Ad økning av kvotebonus ved levendelagring 

I tillegg til det som er nevnt over kan vi opplyse om at et av våre medlemslag har anmodet 

Fiskarlaget om å vurdere om kvotebonusen for ordningen levendelagring kan økes fra 30 % til 50 

% innenfor dagens avsetning på 2 500 tonn. Begrunnelsen for innspillet er at man mener en 

økning av kvotebonusen kan bidra til å stimulere til at flere fartøy benytter seg av 
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ferskfiskordningen, og at dette kan være et konkret tiltak som kan avhjelpe situasjonen som har 

oppstått på grunn av økt pågang av direktelandinger fra kystflåten til landanleggene i Finnmark. 

Norges Fiskarlag har behandlet spørsmålet i organisasjonen, og vi konstaterer at det forekommer 

ulike syn på dette spørsmålet blant våre medlemslag. Vi har allikevel kommet til at vi ikke kan 

støtte forslaget som foreligger om å øke kvotebonusen for levendelagring fra 30 %-50 %.» 
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