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4.4 KOLMULE        

 

 

4.4.1 FISKET I 2015 

 

 

Norske fartøy fisket og landet i alt 489 439 tonn kolmule i 2015. Det stod dermed igjen 

8 734 tonn av den norske kvoten på 498 173 tonn. Fartøy med kolmuletråltillatelse kunne i 

2015 fiske 80 032 tonn av gruppekvoten på 388 552 tonn i EU-sonen. I tillegg kunne de fiske 

inntil 62 400 tonn av gruppekvoten i Færøysonen. Fartøy med nordsjøtråltillatelse og fartøy 

med pelagisk tråltillatelse kunne fiske totalt 109 591 tonn i NØS og internasjonalt farvann. Av 

dette kvantumet kunne 22 573 tonn fiskes i EU-sonen og 17 600 tonn i færøysonen. Norsk 

fiske etter kolmule i 2015 er gjengitt i tabell 1. 

  

 

Tabell 1: Norske områdekvoter og fangst av kolmule i 2015 

Fartøygruppe Område Område- og 

totalkvote 

(tonn) 

Områdefangst 

og totalfangst 

(tonn) 

Restkvote 

(tonn) 

Kolmuletråltillatelse NØS  13 298  

EU-sonen 80 032 80 326 -294 

Færøysonen 62 400 76 490 -14 090 

Internasjonalt  211 881  

 Totalt1 388 552 381 996 6 556 

Nordsjøtråltillatelse og 

pelagisk tråltillatelse 

NØS  51 899  

EU-sonen 22 573 21 066 1 507 

Færøysonen 17 600 1 967 15 633 

Internasjonalt  32 256  

 Totalt1 109 591 107 188 2 403 

Bifangst 
NØS 

 252  

 30 3 27 

Totalt norske fartøy   498 173 489 439 8 734 
Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister per. 12. mai 2016.  
1Totalkvoten for gruppen tilsvarer områdekvoten for NØS og internasjonalt farvann 

 

 

4.4.2 KVOTESITUASJONEN I 2016 

 

De fire kyststatene: EU, Færøyene, Island og Norge, ble ikke enige om forvaltningen av 

kolmule for 2016. De ulike kyststatene har dermed fastsatt egne kvoter. Norge og EU inngikk 

den 15. desember en ad-hoc avtale om NVG-sild og kolmule. De to partene informerte 

hverandre der om hvilke kvoter de ville fastsette på kolmule og NVG-sild. Norge opplyste at 

de ville fastsette en kvote på 243 495 tonn kolmule for 2016. Denne kvoten er basert på den 

tradisjonelle norske andelen, samt en TAC på 1 008 000 tonn. Dette TAC-nivået er basert på 

den foreslåtte forvaltningsplanen. I ad-hoc avtalen ble det også inngått avtaler om soneadgang 

for NVG-sild og kolmule. Norge fikk her en adgang til å fiske inntil 149 506 tonn kolmule i 

EU-sonen.  
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I tillegg til dette har Norge byttet til seg 75 000 tonn fra EU og byttet fra seg 17 545 tonn til 

Russland. Norsk totalkvote i 2016 er derfor på 300 950 tonn. Dette er en nedgang på nær 

200 000 tonn sammenlignet med fjorårets kvote. Av dette kvantumet er 120 tonn avsatt til 

forskning. Fra og med 2015 har bifangst av kolmule i andre fiskerier blitt avregnet mot neste 

års kvote. Det er derfor ingen egen avsetning på dette.  

 

Det norske kvotefleksibilitetsgrunnlaget tilsvarer den norske kvoten før bytter med andre 

parter, og er derfor på 243 495 tonn. Dette vil si at det kan planlegges et overfiske på inntil 

24 349 tonn i 2016, og at en ved en eventuelt gjenstående kvote kan overføre inntil tilsvarende 

kvantum til 2017. For kolmuletrålerne og pelagisk- og nordsjøtrålerne utgjør 

kvotefleksibiliteten henholdsvis 18 993 og 5 357 tonn. Kvotefleksibiliteten kan kun benyttes i 

norske farvann og i internasjonalt farvann.  

 

I tillegg til soneadgangen som fremgår av ad-hoc avtalen mellom Norge og EU, kan norske 

fartøy også fiske kvantumet av kolmule som Norge byttet til seg i de ordinære bilaterale 

forhandlingene med EU, i EU-sonen. Den totale norske soneadgangen i EU-sonen er derfor på 

224 506 tonn i 2016.  

 

I de bilaterale forhandlingene med Færøyene ble det også enighet om at norske fartøy kunne 

fiske inntil 34 800 tonn av den norske kvoten i Færøyenes økonomiske sone.   

 

 

4.4.3 REGULERINGSOPPLEGGET OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2016 

 

Den norske kvoten er fordelt mellom fartøy med kolmuletråltillatelse og fartøy med pelagisk- 

eller nordsjøtråltillatelse. Fordelingen, og fisket hittil i år, er angitt i tabell 2. Tabellen 

fremstiller fangst fordelt på fartøygruppe og fangstområde. Som tidligere år kan norske fartøy 

fiske hele totalkvoten i NØS og internasjonalt farvann.  

 

 

Tabell 2: Norske områdekvoter og fangst i 2016 

Fartøygruppe Område 
Område- og 

totalkvote 

(tonn) 

Områdefangst 

og totalfangst 

(tonn) 
Restkvote (tonn) 

Kolmuletråltillatelse 

NØS   323   

EU-sonen 175 115 177 304 -2 189 
Færøysonen 27 144 349 26 795 

Internasjonalt   60 884   

  Totalt1 234 647 238 860 -4 213 

Nordsjøtråltillatelse og 

pelagisk tråltillatelse 

NØS   2 687   

EU-sonen 49 391 36 510 12 881 
Færøysonen 7 656 390 7 266 

Internasjonalt   3 117   

  Totalt1 66 183 42 703 23 480 

Bifangst 
NØS 

  252   

Forskning/undervisning 120 0 120 

Totalt norske fartøy   300 950 281 816 19 134 
Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister pr. 12. mai 2016 
1 Totalkvoten for gruppen tilsvarer områdekvoten for NØS og internasjonalt farvann.  
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De første fartøyene tok utseiling på kolmule i midten av februar, og den første fangsten ble 

rapportert kort tid etter. Fisket foregikk da i internasjonalt farvann. Den siste fangsten fra 

internasjonalt farvann ble rapportert den 11. mars, og etter dette har fisket i stor grad foregått i 

EU-sonen. Utviklingen i fisket går frem av figur 1.   

 

 

Figur 1. Utviklingen i fisket i 2016 sammenlignet med 2014 og 2015 – figuren viser det 

rullerende gjennomsnittet over 7 dager av fangster i perioden 1. februar til og med 31. mai. 

 
Kilde: Fiskeridirektoratets register over elektroniske fangst- og aktivitetsdata pr. 12. mai 2015. 

 

 

Slik som i 2015 har Fiskeridirektoratet, som en prøveordning, gjort endringer i forskriften om 

sorteringsrist slik at det kan benyttes sorteringsrist med 55 millimeters spileavstand i fisket 

etter kolmule i NØS nord for 62°N.   

 

 

4.4.3.1 FARTØY MED KOLMULETRÅLTILLATELSE 

 

Den 15. februar ble det fastsatt kvoter i fisket etter kolmule. For kolmuletrålerne ble 

fartøykvoten satt til 4 972 tonn. Delkvoteenhetene i EU-sonen og færøysk sone ble satt til 

henholdsvis 3 685 og 621 tonn. Kvotefleksibilitetsgrunnlaget ble satt til 4 020 tonn.   

 

Gruppen av kolmuletrålere består av totalt 44 fiskefartøy. Ett fartøy har en faktor på 2, ett 

fartøy har en faktor på 1,85, to fartøy en faktor på 1,425, og to fartøy en faktor på 1,27. Totalt 

antall faktorer i denne gruppen er dermed på 47,24. Gruppen kan fiske i Norges økonomiske 

sone, fiskevernsonen ved Svalbard, fiskerisonen ved Jan Mayen, EU-sonen og i internasjonalt 

farvann. 
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Den 4. mars ble det funnet grunnlag for å øke delkvoteenheten til 4 972 tonn. Grunnet lav 

interesse for å fiske i Færøysonen har det ikke kommet ønsker om å øke delkvoteenheten i 

Færøysonen.  

 

Som oversikten i tabell 4 viser, har gruppen per 12. mai fisket 4 200 tonn utover 

gruppekvoten.  

 

 

4.4.3.2 FARTØY MED PELAGISK- OG NORDSJØTRÅLTILLATELSE 

 

Det er i alt 29 fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse. Av disse fartøyene 

har 4 fartøy nordsjøtråltillatelse og 25 pelagisk tråltillatelse.  

 

Gruppen er i år regulert med fartøykvoter basert på en kvoteenhet på 2,42. Delkvotefaktoren i 

EU-sonen ble satt til 2,07 og delkvotefaktoren i Færøysonen ble satt til 0,32. Siden det er 

varierende utnyttelse av soneadgangen i denne gruppen, er delkvoteenhetene overregulert. 

Den 1. april var det beregnet at det var fisket tilstrekkelig utenfor EU-sonen til at 

delkvoteenheten i EU-sonen kunne økes til 2,42. Det har også i denne gruppen vært lav 

interesse for å fiske i Færøysonen. Det har derfor ikke vært grunnlag for å vurdere en økning 

av delkvoteenheten i Færøysonen.  

 

Av gruppens totalkvote gjenstår det 23 480 tonn per 12. mai.   

 
 


