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Referat fra reguleringsmøtet 7. juni 2018 - Sak 6.1 Torsk nord for 62°N 

 

Fiskeridirektøren orienterte om status for fisket av torsk så langt i 2018, og gikk gjennom 

omtalen av dette i de fremlagte sakspapirene. Fiskeridirektøren nevnte spesielt ordningen for 

kvoteoverføring fra 2017 til 2018 for havfiskeflåten, og problemstillingen om hvorfor grupper 

i lukket kyst overfisker selv om de er regulert uten overregulering. Fiskeridirektøren viste om 

sistnevnte til at det er adgang til å strukturere på tvers av gruppene, men at kvoteavregning 

gjøres etter fartøyenes grunnkvote. Økt fleksibilitet for fartøyene fører altså til noen 

utfordringer i regnskapet. Fiskeridirektøren reiste spørsmål om hvordan reguleringen kan 

forenkles både for fisker og forvaltning, slik at reguleringsregimet ikke blir så komplekst at 

man mister oversikt. 

Fiskeridirektoratet påpekte at fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene gjøres med 

grunnlag i Finnmarksmodellen i 2007-vedtaket fra Norges Fiskarlag om dette, men at 

fangstkapasiteten i de ulike gruppene på grunn av struktureringen er forskjøvet siden den 

gang. Det fører til at kart og terreng ikke passer helt sammen. 

Fiskeridirektøren sa at oppfølgingen av Eidessen-utvalget kanskje kan gi enkelte avklaringer 

på disse problemstillingene, og at Fiskeridirektoratet har begrensede ressurser til å ettergå 

alle slike problemstillinger som dukker opp. 

Kommunenes Sentralforbund (KS) sa at datamaskiner kan bidra med mye i kompliserte 

reguleringer, men at de også har begrensninger. Kommunenes Sentralforbund (KS) sa at 

kvotefleksordningen også kompliserer gjennomføringen av fisket, fordi endelig kvote ikke 

blir klar før i februar. 

Norges Fiskarlag sa at de alltid er beredt til å diskutere forenklinger og forbedringer, men 

kunne ikke si på stående fot at de var beredt til å endre Finnmarksmodellen. Norges Fiskarlag 
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sa at det er foreslått å avvikle spesialordningene, og at dette vil gjøre det enklere for 

forvaltningen. 

Norges Råfisklag viste til saksfremlegget, og sa at det illustrerer hvor komplisert reguleringen 

har blitt. Norges Råfisklag fremholdt at reguleringen blir mer og mer komplisert hvert år, fordi 

man vil tilrettelegge for næringen. Norges Råfisklag viste til ordningen med kvoteoverføring 

fra 2017 til 2018 for havfiskeflåten, og sa at ordningen viser hvor vrient dette er – selv med så 

oversiktlig gruppe og få båter, oppstod det kompliserte spørsmål. 

Norges Fiskarlag sa at mange kystfiskere har vært motstandere av kvoteoverføringsadgangen 

for havfiskeflåten, og viste til at de gangene kystfiskeflåten har gjenstående kvoter, blir dette 

overført til havfiskeflåten. 

Sametinget viste til at havfiskeflåten fikk overføre 20 % av sine kvoter, mot de 10 % som er 

vanlig, og sa at slike variasjoner skaper usikkerhet og uforutsigbarhet. 

Fiskeridirektøren svarte at havfiskeflåten ikke har fått overført kvantum fra kystfiskeflåten 

siden 2013, og at kvoteoverføring var et ønske fra næringen. En slik adgang ville også 

frigjøre kapasitet til å fiske hyse, hvor det var fare for at Norge ikke ville fiske 90 % av sin 

tilgjengelige kvote. 

Fiskeridirektøren viste til sakspapirenes omtale av åpen gruppe, og at fisketakten tilsier 

overutnyttelse av gruppekvoten for 2018. Dette vil kunne få konsekvenser for 

kvotefordelingen i 2019. Departementet har varslet et møte om dette under NorFishing-

konferansen i august. 

Nærings- og Fiskeridepartementet opplyste om at departementet har fulgt problemstillingene i 

åpen gruppe over flere år. Tiltakene innført fra 2018 ga ikke ønskede resultater, og man vil 

invitere til et møte med en bred gjennomgang av problemstillingene. 

Reguleringsmøtet kom med ulike innspill. Det ble bemerket at en torskekvote i åpen gruppe 

ikke skal kunne utgjøre driftsgrunnlag alene, at maksimalkvoten for åpen gruppe bør 

reduseres, samt foreslått krav til at det fiskes andre arter enn torsk for deltakeradgang i åpen 

gruppe, for eksempel ved at annet fiske gir ekstra kvote på torsk. Det ble også foreslått ulike 

kvoter for fiskere på blad A og blad B i fiskermanntallet. 

 

Fiskeridirektøren gjennomgikk det resterende av sakspapirer for fisket etter torsk nord for 

62°N.  

Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer. 
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Med hilsen 

 

Eivind Helland Marienborg 

rådgiver 

 

     

   

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


