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Synnøve Liabø

Fra: Sverre Johansen <sverre.johansen@sjomatnorge.no>

Sendt: fredag 23. april 2021 11:48

Til: Synnøve Liabø; Postmottak

Emne: SV: Høring vedrørende regulering av torskefisket i den minste 

kystfiskeflåten

Sjømat Norge viser til høring fra Fiskeridirektoratet om reguleringen av torskefisket i den minste kystflåten. 

 

Sjømat Norge mener det bør legges til rette for utvidet kvotefleksibilitet for fartøy i lukket gruppe under 11 meter og 

åpen gruppe så langt det lar seg gjøre, enten ved utvidet kvotefleksibilitet på fartøynivå eller gjennom en 

kombinasjon av kvotefleksibilitet på fartøynivå og gruppenivå. Sjømat Norge er sterkt tvilende til at øvrige grupper 

vil benytte kvotefleksibiliteten på fartøynivå fullt ut, og mener det er en relativt liten risiko for at avtalt 

kvotefleksibilitet på totalkvotenivå vil bli overskredet, selv adgangen til kvotefleksibilitet utvides for de lukket 

gruppe under 11 meter og åpen gruppe. 

 

Når det gjelder en mulig refordeling innad i gruppene gjennom maksimalkvotetillegg, så mener Sjømat Norge at en 

"garantert" utvidet kvotefleksibilitet i utgangspunktet vil være en bedre løsning, ettersom det per i dag er mange 

fartøy i disse gruppene som har mye gjenstående kvote. Gitt at det er begrensninger når det gjelder utvidet 

kvotefleksibilitet, mener vi likevel at det kan være hensiktsmessig med en mindre refordeling, og denne bør i så fall 

skje rimelig snart. 

 

Gitt begrensningene i den samlede kvotefleksibiliteten mener vi at ufordelt tredjelandskvote bør fordeles etter 

vanlige nøkler. 

 

Sjømat Norge vil igjen anmode norske myndigheter om å ta opp muligheten for utvidet kvotefleksibilitet med 

Russland, som et ekstraordinært tiltak i en krevende situasjon. 

 

Med hilsen 

 

Sjømat Norge 

Sverre Johansen 

 

 

Fra: Synnøve Liabø <Synnove.Liabo@fiskeridir.no>  

Sendt: onsdag 21. april 2021 09:30 

Til: fiskarlaget@fiskarlaget.no; post@pelagisk.net; post@norgeskystfiskarlag.no; Sjømat Norge Firmapost 

<firmapost@sjomatnorge.no>; post@fifor.no; post@sjomatbedriftene.no; Samediggi <samediggi@samediggi.no>; 

post.bivdu@gmail.com 

Kopi: Per Sandberg <Per.Sandberg@fiskeridir.no>; Anne Kjos Veim <anne-kjos.veim@fiskeridir.no>; Trond Ottemo 

<Trond.Ottemo@fiskeridir.no>; Jørgen Blix Nicolaysen <Jorgen-Blix.Nicolaysen@fiskeridir.no>; Guro Gjelsvik 

<Guro.Gjelsvik@fiskeridir.no>; Jan Birger Jørgensen <jan.birger.jorgensen@fiskarlaget.no>; Ask Økland 

(ask@pelagisk.net) <ask@pelagisk.net>; Sverre Johansen <sverre.johansen@sjomatnorge.no> 

Emne: Høring vedrørende regulering av torskefisket i den minste kystfiskeflåten 

 

Hei, 

 

Vi viser til vedlagt høringsnotat og imøteser innspill innen fredag 23. april klokken 12:00. 
 

 
 

Mvh 
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Synnøve Liabø 

seniorrådgiver/Senior Adviser 
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