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Kvotefordelingen av torsk nord for 62°N – spørsmål om kompensasjon
Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 26. november d.å. fattet følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag viser til Landsstyrets vedtak av 20.-21. oktober 2020 hvor følgende uttrykkes:
«Norges Fiskarlag vil på nytt vise til landsmøtevedtakene i organisasjonen om kvotefordelinger
hvor «Trålstigen» som anviser fordeling av torsk nord for 62◦N har ligget fast og uendret siden
1994. Fordelingen i «Trålstigen» var gjenstand for fornyet behandling på Landsmøtet i 2015, og ble
da vedtatt fornyet i 10 nye år til og med 2025, jfr. landsmøtevedtak 5/15.
Denne fordelingen ble på nytt stadfestet av et enstemmig Landsmøte i 2019 i forbindelse med
behandlingen av kvotemeldingen (landsmøtevedtak 5/19), jfr. ordlyden i punkt 25 i vedtaket hvor
det heter som følger:
«Landsmøtet vil påpeke det unike med de etablerte kvotefordelingsnøklene, som organisasjonen
har fremforhandlet. Skiftende regjeringer og storting har i all hovedsak valgt å følge disse
fordelingsvedtakene siden de ble etablert på 90-tallet, og de har understreket viktigheten av å ha
stabilitet, herunder skjermingen av den minste flåten ved kvotenedganger. Landsmøtet mener
imidlertid at gjeldende kvotefaktorregime innenfor både kyst og hav kan forenkles og gjøres mere
forståelig. Landsmøtet mener at overgang til fisketillatelse ikke må relateres til en fast andel av
totalkvoten. Det vil være tilstrekkelig om andeler relateres til gruppekvoter. Gjeldende
fordelingsnøkler må derfor stå fast.»
Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til regjeringserklæringen som slår fast at regjeringen ikke vil
«foreta omfordeling av fiskeressurser mellom fartøygrupper» samt til at dette også er en premiss i
Stortingets behandling av kvotemeldingen hvor det framkommer at «Stortinget ber regjeringen
sørge for at fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene ikke endres vesentlig.»
Norges Fiskarlag beklager sterkt at Stortinget ikke lyttet til rådet fra organisasjonen om å beholde
og videreføre gjeldende kvotefordelingsnøkler. Når det gjelder spørsmålet Nærings- og fiskeri
departementet nå har reist som følge av Stortingets behandling av kvotemeldingen, om behov for
kompenserende tiltak for å ivareta intensjonen om at «fordelingen av kvoter mellom
fartøygruppene ikke endres vesentlig», så betrakter Landsstyret operasjonen med først å endre
kvotefordelingen, for deretter å korrigere omfordelingen med kompenserende tiltak som uryddig.
Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til gjeldende fordelingsvedtak i trålstigen og forutsetter at
departementet ivaretar Stortingets vedtak om at «fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene
ikke endres vesentlig.», og som samsvarer med fordelingsvedtakene i Fiskarlaget, 6/94, 7/01,
6/07, 5/15 og som på nytt ble stadfestet i 2019.»
Landsstyret vil under henvisning til foranstående på nytt uttrykke frustrasjon over de uklarheter og
den uryddigheten som både regjeringen og Stortinget har bidratt til mht kvotefordelingene.
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Fiskarlaget forventer imidlertid at myndighetene opprettholder Stortingets vedtak om at
«fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene ikke endres vesentlig.», og som samsvarer med
fordelingsvedtakene i Fiskarlaget.»
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