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4.13 FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK  

 

 

4.13.1 FISKERIENE I 2016 

 

Norge og EU ble  for 2016 enige om en TAC for torsk i Nordsjøen på 33 651 tonn. I tillegg 

ble de enige om å tildele 4 038 tonn som bidrag til utvikling av såkalt ‘fully documented 

fisheries’ i EU. Totalkvoten i Nordsjøen ble dermed 37 689 tonn. Partene ble også enige om å 

sette TAC for torsk i Skagerrak til 4 807 tonn og i tillegg 576 tonn til utvikling av ‘fully 

documented fisheries’.  

 

En oversikt over det norske torskefisket sør for 62N i 2016 er gitt i tabell 1. Totalt var 

Norges kvote i Nordsjøen 6 025 tonn etter avsetning til tredjeland. Av dette kvantum ble 50 

tonn satt av til forskningsfangst. I Skagerrak (utenfor grunnlinjen) kunne norske fartøy fiske 

inntil 175 tonn, hvorav 87 tonn var avsatt til konvensjonelt fiske.  

 

 

Tabell 1: Kvoter, fangst og verdi av torsk i Nordsjøen og Skagerrak (utenfor grunnlinjer) i 

2016. 

Nordsjøen 

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Utnyttelsesgrad 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Konvensjonell1 5 025 4 369 - - 85 824 

Trål 1 0002 1 266 - - 23 212 

Totalt 6 025 5 635  390 94 % 109 036 
1 inkl. avsetning til forskningsfangst og bifangst  
2 avsetning til bifangst 

 

Skagerrak 

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest  

(tonn) 

Utnyttelsesgrad 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Konvensjonell 87 74 - - 2 009 

Trål 881 75 - -  1 510 

Totalt 175 149 26 85 % 3 519 
1 avsetning til bifangst 

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 12. mai 2017. 
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4.13.2 FISKERIENE I 2017  

 

 

4.13.2.1 NORDSJØEN 

 

I forbindelse med de bilaterale forhandlingene med EU som ble avsluttet 2. desember 2016 

ble det totale uttaket av torsk i Nordsjøen i 2017 fastsatt til 39 220 tonn. Norges andel er 6 

667 tonn. Etter avsetning til tredjeland er Norges kvote 6 285 tonn. 

 

Fordelingen av den norske kvoten i 2016 er gitt i tabell 2. 

 

 

Tabell 2: Fordeling av den norske kvoten i 2017 (6 667 tonn) 

Norsk andel av TAC i 2017 6 667 

Avsetning til tredjeland 382 

Avsetning til bifangst til trål  1 100 

Avsetning til bifangst til konvensjonelle 400 

Forsknings- og undervisningsformål 50 

Til fordelingen i et direkte fiskeri 4 735 

 

 

Det er fastsatt maksimalkvoter for konvensjonelle kystfartøy i lukket og åpen gruppe med 

garantert kvote i bunn, jf. tabell 3 og 4. 

 

Tabell 3: Kvoter i lukket gruppe 

Hjemmelslengde Maksimalkvote (tonn) Garantert kvote (tonn) 

< 15 m   75 5 

15 – 21 m 150 10 

=> 21 m   292 20 

 

 

Tabell 4: Kvoter i åpen gruppe 

Største lengde Maksimalkvote (tonn) Garantert kvote (tonn) 

< 10 m 8 4 

10 – 21 m 16 4 

=> 21 m 24 4 

 

 

I inneværende år er det per 12. mai fisket 1 560 tonn torsk. Fartøy som fisker med 

konvensjonelle redskap har tatt 1 179 tonn. Fartøy som fisker med trål har tatt 381 tonn. I 

forhold til samme tid i 2016 er totalfangsten 63 tonn høyere, men fangster tatt med 

konvensjonelle redskap har øket med 280 tonn og trålfangstene er redusert med 216 tonn. 

Reduksjon i trålfisket skyldes sterkt redusert partrålaktivitet. 

 

Fiskeridirektoratet vil se an fisket utover sommeren før beslutning om eventuelle endringer i 

reguleringen blir tatt.  
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4.13.2.2 SKAGERRAK 

 

I forbindelse med de bilaterale forhandlingene for 2017 ble Norge og EU enige om en 

totalkvote på 5 744 tonn torsk i Skagerrak, hvorav Norges andel er 186 tonn, hvorav 116 tonn 

er avsatt til fiske med konvensjonelle redskap. 

 

I henhold til Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 12. mai har norske 

fartøy fisket 84 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjen hittil i år. På samme tid i fjor var 

fangsten 44 tonn. Av dette ble 19 tonn tatt med trål i 2016 og 28 tonn i 2017. Det meste av 

trålfangsten ble tatt med reketrål. 

 

Fiskeridirektoratet vil se an fisket utover sommeren før beslutning om eventuelle endringer i 

reguleringen blir tatt. 

 

 

4.13.3. INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPE I NORGES FISKARLAG 

 

En arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fiskarlag la 12. oktober 2016 frem en rapport med 

tittelen: «Innstilling fra Arbeidsgruppe som har behandlet spørsmål om kvotefordeling og 

regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak, samt regulerings- og 

deltakerspørsmål i andre fiskerier etter bunnfisk i Nordsjøen». Fiskarlaget sendte 25. januar 

en uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet som støtter opp under 

forslagene fra arbeidsgruppen, med enkelte presiseringer.  

 

Kort oppsummert omhandler forslagene fra arbeidsgruppen spørsmål knyttet til: 

  

 Kvotefordeling 

 Begrensning i bruken av snurrevad i åpen gruppe (torsk og sei) 

 Adgangsregulering av fisket etter sei, hyse hvitting, lysing, lange og brosme 

 Begrensning i adgangen til partråling etter bunnfisk 

 Bifangstregler torsk 

Fiskeridirektoratet anser at forslagene fra Norges Fiskarlag er omfattende. Det er tale om 

foreslåtte endringer i flere forskrifter fastsatt med hjemmel både i havressursloven og 

deltakerloven. For å sikre en helhetlig behandling av disse forslagene vil Nærings- og 

fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet samarbeide om videre håndtering av disse 

forslagene.  

 


