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Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk og hyse -

kvoteoverføringer fra 2018 til 2019 

 
Det vises til ordningen med kvotefleksibilitet som ble innført på totalkvote- og 

gruppekvotenivå i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N fra og med 2015. Ved 

fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for 

usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2018, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge 

av avregning av kvoteoverføringer fra 2018 til 2019. Fangststatistikken ansees nå som 

komplett nok til å foreta en justering av kvotene. Fiskeridirektoratet vil foreta en ny, 

endelig justering av total- og gruppekvoter i september, men da forventes mindre 

endringer. 

 

I reguleringsforskriften er kvotefleksibiliteten formulert som følger: 

 

 § 6 Kvotefleksibilitet for torsk, hyse og sei over årsskiftet på gruppenivå 

Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det påfølgende 

kvoteåret med et tilsvarende kvantum. Dersom overfisket skyldes Fiskeridirektoratets refordeling av 

kvoter mellom fartøygrupper etter tredje ledd, skal belastningen av gruppekvoten det påfølgende 

kvoteåret ikke overstige 10 prosent av den gruppekvoten som er overfisket. Denne begrensningen 

gjelder bare så langt det for øvrig er dekning innenfor totalkvoten. 

 

Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 

10 posent av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret. 

 

Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 prosent av en gruppekvote ved kvoteårets slutt, kan 

Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til andre fartøygrupper. 

 

Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom 

kvoteår som beskrevet i første og andre ledd. 

 

Dette betyr at totalkvoter- og gruppekvoter i forskrift ikke blir justert for overføringer 

mellom kvoteår. Kvoter på fartøynivå i forskrift er justert for overføringer mellom 

kvoteår.  
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Totalkvoter og gruppekvoter som ikke er justert for overføringer mellom kvoteår 

benevnes i det videre forskriftskvoter, mens begrepet justerte kvoter beskriver 

totalkvoter og gruppekvoter som er justert for overføringer mellom foregående år og 

inneværende år. Det fremgår av ukestatistikken hva som er de reelle total- og 

gruppekvotene (justerte total- og gruppekvoter), samt restkvoter til enhver tid.  

 

Fiskeridirektoratet legger til grunn at grupper defineres som følgende i fisket etter 

torsk og hyse nord 62°N i 2018 og 2019: 

 Torsketrål 

 Seitrål 

 Konvensjonelle havfiskefartøy 

 Lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde 

 Lukket gruppe mellom 11 og 15 meter hjemmelslengde 

 Lukket gruppe mellom 15 og 21 meter hjemmelslengde 

 Lukket gruppe mellom 21 og 28 meter hjemmelslengde 

 Ferskfiskordning; felles for hele lukket gruppe 

 Åpen gruppe (inklusive ferskfiskordning) 

 

Avsetninger som tas fra «toppen» (jf. § 2 i reguleringsforskriften) omfattes ikke av 

ordningen med kvotefleksibilitet mellom kvoteår, og eventuelt overfiske eller 

restkvoter på de ulike avsetningene avregnes neste års totalkvote. 

 
Dagens praksis innebærer følgende avregning på gruppenivå:  

 

I. Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, godskrives 

inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret. Det 

overskytende kvantumet overføres til alle fartøygrupper etter etablerte 

fordelingsnøkler det påfølgende år, hvilket er i henhold til hva som ble 

besluttet etter reguleringsmøtet våren 2015, sak 4.  

 

II. Dersom en gruppekvote overfiskes, belastes gruppekvoten det påfølgende 

kvoteåret med et tilsvarende kvantum. Hvis overfisket skyldes refordeling 

av kvoter mellom fartøygrupper for å legge til rette for at norsk totalkvote 

kan utnyttes best mulig, skal belastningen av gruppekvoten det 

påfølgende kvoteåret ikke overstige 10 % av den gruppekvoten som er 

overfisket. Denne begrensningen gjelder bare så langt det for øvrig er 

dekning innenfor totalkvoten. 
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Etter at avregningen er gjennomført på gruppenivå i henhold til punkt I og II, 

avregnes det mot totalkvoten og avsetninger som tas fra «toppen». Restkvote eller 

overfiske som gjenstår på totalkvoten fordeles på fartøygruppene etter etablerte 

fordelingsnøkler det påfølgende kvoteåret med mindre det er politiske beslutninger 

som tilsier noe annet. 

 

Fiskeridirektoratet mener at dagens praksis med avstemming av totalkvote etter 

justering av gruppekvoter i henhold til punkt I og II best ivaretar vedtatt, etablert 

fordeling mellom fartøygruppene og er i tråd med det som ble besluttet etter 

reguleringsmøtet våren 2015. 

 

I. Kvotefleksibilitet torsk nord for 62°N 

Avtalen med Russland gir Norge adgang til å overføre maksimalt 10 % av 

torskekvoten angitt i vedlegg 3 i protokollen fra Den blandete norsk-russiske 

fiskerikommisjon. Det vi si at det ikke er overføringsadgang for kvoter avsatt til 

forskning og tredjeland, men kvotefleksibiliteten gjelder kysttorsk og 

murmansktorsk. Dette innebærer at Norge har adgang til å overføre inntil 34 316 

tonn av 2018-kvoten. 

 

Tabell 1 gir en oversikt over Norges overføringer mellom kvoteår på totalkvotenivå 

siden kvotefleksibilitet mellom kvoteår ble innført i 2015. 

 

 

Tabell 1: Justerte totalkvoter, forskriftskvoter, totalfangst og overføringer  

              mellom kvoteår i fisket etter torsk i perioden 2015 til 2019 (tonn) 

TORSK  Kvote (tonn)  

2015   

Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                 394 240  

Maksimalt tillatt kvotefleks                   39 424  

Avsatt forskning                     7 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                   13 680  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                414 920  

Fangst 2015                 420 190  

Overført fra 2016 (dvs. forskuttert fra 2016)                     5 270  

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)                 420 190  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 
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Tabell 1 forts. 

TORSK  Kvote (tonn)  

2016   

Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                 394 240  

Maksimalt tillatt kvotefleks                   39 424  

Avsatt forskning                     7 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                   16 278  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                417 518  

Fangst 2016                 410 152  

Overført til 2015                   -5 270  

Overført til 2017                   -2 096  

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*                 410 152  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2017   

Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                 392 523  

Maksimalt tillatt kvotefleks                   39 252  

Avsatt forskning                     7 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                   12 488  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                412 011  

Fangst 2017                 414 319  

Overført fra 2016                     2 096  

Overført fra 2018 (dvs. forskuttert fra 2018)                        212  

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*                 414 319  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2018   

Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                 343 159  

Maksimalt tillatt kvotefleks                   34 316  

Avsatt forskning                     7 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                     6 259  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                356 418  

Fangst 2018                 373 842  

Overført til 2017                      -212  

Overført fra 2019 (dvs. forskuttert fra 2019)                   17 636  

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*                 373 842  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 
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Tabell 1 forts. 

TORSK  Kvote (tonn)  

2019   

Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                 321 697  

Maksimalt tillatt kvotefleks                   32 170  

Avsatt forskning                     7 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                     5 259  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                333 956  

Fangst 2019   

Overført til 2018                 -17 636  

Overført til/fra 2020   

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)                 316 320  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 
 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet  

            og statistikk fra Norges Råfisklag pr. 28. januar 2019 

* Kvote justert for overføringer fra både foregående og påfølgende år 

 

 

Tabell 2 viser forskriftskvoter, justerte kvoter og fangst 2018 pr. 28. januar 2019. Vi 

ser at justert totalkvote er overfisket med 17 636 tonn i 2018. Kvantumet går til 

fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote i 2019 justert for kvoteoverføringer 

fra 2018 utgjør 316 320 tonn torsk. 

 

Norge utnyttet justert totalkvote med 101,5 % i 2015, 99,5 % i 2016, i 100,1 % i 2017 og 

105,0 % i 2019. Disse prosentstørrelsene måler kvoteutnyttelse opp mot de enkelte års 

justerte kvote, og det vil si at de bare er justert opp mot foregående års overfiske eller 

restkvoter. Hvis vi måler kvoteutnyttelse opp mot tre kvoteår slik som i tabell 1 

(foregående, inneværende og påfølgende kvoteår) ser vi at kvoteutnyttelsen ligger på 

100 % i alle år. Norge utnytter med andre ord torskekvoten fullt ut. 
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Tabell 2: Forskriftskvoter, justerte kvoter og fangst torsk år 2018 (tonn) 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvoter 

Justerte 

kvoter1 
Fangst Rest 

Utnyttelse 

(%) 

Trål totalt: 109 874 111 102 110 389 713 99,4 % 

Gruppekvote torsketrål 109 124 110 352 109 699 653 99,4 % 

Gruppekvote seitrål 750 750 690 60 92,0 % 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt: 228 341 226 901 242 901 -16 000 107,1 % 

Lukket gruppe: 178 564 180 936 185 899 -4 963 102,7 % 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 45 392 49 812 50 760 -948 101,9 % 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 44 493 44 957 47 140 -2 183 104,9 % 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 42 834 41 899 41 141 758 98,2 % 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 28 645 27 068 27 772 -704 102,6 % 

Ferskfiskordning lukket gruppe 17 200 17 200 19 086 -1 886 111,0 % 

Konvensjonelle havfiskefartøy 28 576 29 667 30 045 -378 101,3 % 

Åpen gruppe: 21 201 16 298 26 957 -10 659 165,4 % 

Fartøy åpen gruppe 19 101 14 198 25 784 -11 586 181,6 % 

Ferskfiskordning åpen gruppe 2 100 2 100 1 173 927 55,9 % 

Bonus levende lagring 4 000 4 000 4 394 -394 109,9 % 

Forskning og undervisning 703 703 915 -212 130,2 % 

Rekreasjons- og ungdomsfiske2 7 000 7 000 7 000   100,0 % 

Kystfiskekvoten 3 000 3 000 6 362 -3 362 212,1 % 

Innblanding av torsk i loddefisket 500 500 170 330 34,0 % 

Distriktskvoteordning 3 000 3 000 1 381 1 619 46,0 % 

Annet3     330 -330   

Totalt 356 418 356 206 373 842 -17 636 105,0 % 

 Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet og 

            tall fra Norges Råfisklag pr. 28. januar 2019 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet, dvs. kvoteoverføringer fra 2017  
2 Registrert ungdoms- og rekreasjonsfiske utgjør 1 591 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen ble tatt 
3 Fangst som ikke kan plasseres på gyldige fiskeritillatelser  

 

 

Kvoteoverføringer på gruppenivå - torsk 
 

1. Torsketrål 

Totalt disponibelt kvantum (justert kvote) utgjorde 110 352 tonn for torsketrålerne i 

2018, og det gjenstod 653 tonn ved årsskiftet som overføres til 2019. Overføringen 

utgjør 0,6 % av forskriftskvoten.  
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2. Seitrål 

Seitrålerne hadde en disponibel gruppekvote på 750 tonn i 2018, og det gjenstod 60 

tonn ved årsskiftet som overføres til 2019. Overføringen utgjør 8,0 % av 

forskriftskvoten.  

 

3. Konvensjonelle havfiskefartøy 

Konvensjonelle havfiskefartøy hadde en justert gruppekvote på 29 667 tonn i 2018, og 

gruppekvoten var overfisket med 378 tonn ved årsskiftet som går til fratrekk på 

kvoten for 2019. Overføringen utgjør 1,4 % av forskriftskvoten.  

 

4. Lukket gruppe 

Lukket gruppe hadde tre kvoteelement i 2018: gruppekvoter, ferskfiskordning og 

bonusordning levende lagring. Tabell 3 angir kvoter og fangst eksklusive 

ferskfiskordning og levende lagring, samt kvanta som overføres eller går til fratrekk 

fra 2018 til 2019: 
 

Det trekkes fra netto 3 077 tonn samlet i lukket gruppe fra 2018 til 2019, og det vil si 

1,9 % av forskriftskvoten. Fordelingen på de ulike lengdegruppene fremgår av tabell 

3. 

 

 

Tabell 3: Kvoter, fangst, restkvoter 2018 og overføringer til 2019 torsk lukket gruppe (tonn) 

Lengdegruppe 
Forskrifts-

kvote 2018 

Justerte 

gruppe-

kvoter 

2018 

Fangst 

2018  

Rest 

2019 

Rest i 

prosent 

av 

forskrifts-

kvote 

Over-

føringer til 

2019 

Under 11 meter hj.l. 45 392 49 812 50 760 -948 -2,1 % -948 

Mellom 11 - 14,9 meter hj.l. 44 493 44 957 47 140 -2 183 -4,9 % -2 183 

Mellom 15 - 20,9 meter hj.l. 42 834 41 899 41 141 758 1,8 % 758 

Mellom 21 - 27,9 meter hj.l. 28 645 27 068 27 772 -704 -2,5 % -704 

Totalt 161 364 163 736 166 813 -3 077 -1,9 % -3 077 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet og 

            tall fra Norges Råfisklag pr. 28. januar 2019 

 

 

Ferskfiskordningen ble overfisket med 1 886 tonn i 2018, og dette kvantumet går til 

fradrag på avsatt kvantum til ferskfiskordningen i 2019. 
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5. Åpen gruppe 

Åpen gruppe overfisket gruppekvoten inklusive ferskfiskordningen med 10 659 tonn 

i 2018, og kvantumet utgjør 50,3 % av forskriftskvoten. Det gjenstod 927 tonn på 

ferskfiskordningen i 2018, og dette restkvantumet salderes mot overfisket av 

gruppekvoten. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at overfisket i åpen gruppe 2018 skal 

salderes slik det fremgår av tabell 4: 

 

 

Tabell 4: Saldering av overfisket i åpen gruppe 2018 

Saldering av overfiske torsk åpen gruppe 2018 -10 659 tonn 

Rest distriktskvoteordning 2018  1 619 tonn 

Rest avsetning til innblanding av torsk i loddefisket i 2018  330 tonn 

Avlyst distriktskvoteordning 2019  3 000 tonn 

Kvotebytte hyse 2019 1 500 tonn 

Kvotebytte sei 2019 500 tonn 

Ufordelt tredjelandskvote 2019 (inkl. lodde 500 tonn)  3 710 tonn 

 Sum  10 659 tonn 

 

 

6. Avsetninger 

Avsetninger til bonuskvote levende lagring, forskning og undervisning, rekreasjon- 

og ungdomsfisket, kystfiskekvote og annet er tatt fra «toppen» og eventuelle 

restkvoter eller overfiske av avsetninger går til påplussing eller fratrekk på neste års 

totalkvote. Det trekkes derfor 4 298 tonn fra totalkvoten for 2019 etter etablerte 

fordelingsnøkler. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at restkvotene på avsetningene til 

innblanding av torsk i loddefisket (330 tonn) og distriktskvoteordning (1 619 tonn) 

2018 skal gå til å dekke noe av overfisket i åpen gruppe. Åpen gruppe tilføres 

dermed til sammen 1 949 tonn, og det gjøres dermed fratrekk på 8 710 tonn i åpen 

gruppe i 2019.  
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Kvoteoverføringer på totalkvotenivå – torsk 

 
Justert totalkvote ble overfisket med 17 636 tonn i 2018. 13 338 tonn blir overført 

innenfor de enkelte reguleringsgruppene (netto), og 4 298 tonn går til fratrekk fra 

gruppekvotene etter etablerte fordelingsnøkler som følger: 
 

 

Trålgruppen (33 %)    -  1 418 tonn 

Konvensjonelle fartøy (67 %) -  2 880 tonn Konv. havfiskefartøy  (12,81 %) -  369 tonn 

      Rest       - 2 511 tonn 

     Lukket kystgruppe (89,1 %)     - 2 237 tonn 

      Under 11 m hj.l. (27,65 %)      - 619 tonn 

      11 – 14,9 m hj.l (26,56 %)      -  594 tonn 

          15 – 20,9 m hj.l (27,44%)      -  614 tonn 

      11 – 27,9 m hj.l (18,35 %)      -  410 tonn 

     Åpen kystgruppe (10,9 %)          -  274 tonn  

 

 

Oppsummering kvotefleksibilitet torsk fra 2018 til 2019 

 
Tabell 5 angir justert totalkvote og gruppekvoter i fisket etter torsk i 2019 etter 

overføringer på totalkvote- og gruppekvotenivå. 
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Tabell 5: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2019 (tonn) 

Fartøygrupper 

Forskrifts-

kvoter 

2019 

Over-

føringer på 

gruppenivå  

Over-

føringer på 

totalkvote-

nivå 

Justerte 

kvoter 

2019 

Trål totalt 98 984 713 -1 418 98 279 

Gruppekvote torsketrål 98 234 653 -1 418 97 469 

Gruppekvote seitrål 750 60   810 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 221 179 -14 051 -2 880 204 248 

Lukket gruppe: 166 655 -4 963 -2 237 159 455 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 42 498 -948 -619 40 931 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 42 191 -2 183 -594 39 414 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 40 130 758 -614 40 274 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 26 836 -704 -410 25 722 

Ferskfiskordning lukket gruppe 15 000 -1 886   13 114 

Konvensjonelle havfiskefartøy: 26 088 -378 -369 25 341 

Åpen gruppe: 28 436 -8 710 -274 19 452 

Fartøy åpen gruppe 26 596 -8 710 -274 17 612 

Ferskfiskordning åpen gruppe 1 840     1 840 

Bonus levende lagring 3 000     3 000 

Forskning og undervisning 793     793 

Rekreasjons- og ungdomsfiske 7 000     7 000 

Kystfiskekvoten 3 000     3 000 

Totalt 333 956 -13 338 -4 298 316 320 

 

 

II. Kvotefleksibilitet hyse nord for 62°N 

Avtalen med Russland gir Norge adgang til å overføre maksimalt 10 % av 

hysekvoten angitt i vedlegg 3 i protokollen fra Den blandete norsk-russiske 

fiskerikommisjon. Det vi si at det ikke er overføringsadgang for kvoter avsatt til 

forskning og tredjeland. Dette innebærer at Norge har adgang til å overføre 9 523 

tonn hyse av 2018-kvoten. 

 

Tabell 6 gir en oversikt over overføringer av hyse mellom kvoteår siden 

kvotefleksibilitet ble innført i 2015. Norge utnyttet justert totalkvote med 84,9 % i 

2015, 82,0 % i 2016, 88,4 % i 2017 og 83,6 % i 2018. Disse prosentstørrelsene måler 

kvoteutnyttelse opp mot de enkelte års justerte kvote, og det vil si at de bare er justert 

opp mot foregående års overfiske eller restkvoter. Hvis vi måler kvoteutnyttelse opp 

mot tre kvoteår som i tabell 5 (foregående, inneværende og påfølgende kvoteår) ser 
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vi at kvoteutnyttelsen ligger på mellom 90 % og 97 %. Norge utnytter med andre ord 

ikke hysekvoten fullt ut. 

 

 

Tabell 6: Justerte totalkvoter, forskriftskvoter, totalfangst og overføringer  

               mellom kvoteår i fisket etter hyse i perioden 2015 til 2019 (tonn) 

HYSE  Kvote (tonn)  

2015   

Norsk kvote                    104 894  

Maksimalt tillatt kvotefleks                      10 489  

Avsatt forskning                        4 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                        3 053  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                   111 947  

Fangst 2015                      95 075  

Overført til 2016                     -10 489  

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)                    101 458  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 94 % 

2016   

Norsk kvote                    114 700  

Maksimalt tillatt kvotefleks                      11 470  

Avsatt forskning                        4 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                        3 694  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                   122 394  

Fangst 2016                    108 898  

Overført fra 2015                      10 489  

Overført til 2017                     -11 470  

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*                    121 413  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 90 % 
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Tabell 6 forts. 

 

HYSE  Kvote (tonn)  

2017   

Norsk kvote                    109 564  

Maksimalt tillatt kvotefleks                      10 956  

Avsatt forskning                        4 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                        3 301  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                   116 865  

Fangst 2017                    113 461  

Overført fra 2016                      11 470  

Overført til 2018                     -10 956  

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*                    117 379  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 97 % 

2018   

Norsk kvote                      95 230  

Maksimalt tillatt kvotefleks                        9 523  

Avsatt forskning                        4 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                        2 375  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                   101 605  

Fangst 2018                      94 049  

Overført fra 2017                      10 956  

Overført til 2019                       -9 523  

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*                    103 038  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 91 % 

2019   

Norsk kvote                      81 080  

Maksimalt tillatt kvotefleks                        8 108  

Avsatt forskning                        4 000  

Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                        1 609  

Norsk totalkvote (forskriftskvote)                     86 689  

Fangst 2019   

Overført fra 2018                        9 523  

Overført til/fra 2020   

Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)                      96 212  

Utnyttelsesgrad av justert kvote 
 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet  

           pr. 28. januar 2019 

* Kvote justert for overføringer fra foregående og påfølgende år 

 

 

Tabell 7 viser de kvanta av hyse som ikke har vært utnyttet siden 2015 fordelt på de 

enkelte år. Omlag 32 000 tonn hyse er ikke blitt utnyttet, og med en gjennomsnittlig 

førstehåndsverdi på kr. 12,- pr. kg utgjør dette samlet ca. 380 mill. kr. 
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Tabell 7: Kvanta av hyse som ikke har blitt  

               overført mellom kvoteår (tonn) 

År 

Ubenyttet 

hysekvote 

2015                            6 383  

2016                          12 515  

2017                            3 918  

2018                            8 989  

Totalt                          31 805  

 

 

Fiskeridirektoratet anbefaler å refordele hyse internt i kystfiskeflåten og etter hvert til 

havfiskeflåten tidligere på året enn hva som har vært praksis de siste årene for å 

legge til rette for at hysekvoten kan utnyttes bedre. Refordelingene bør gis som 

maksimalkvotetillegg. Samtidig bør det bemerkes at hysekvoten er blitt vesentlig 

lavere de siste årene, 15 % reduksjon bare fra 2018 til 2019. Det er rimelig å anta at 

kystfiskeflåtens kvoteutnyttelse vil øke siden bestanden forventes å flytte seg til mer 

til kystnære strøk i årene som kommer. 

 

Tabell 8 viser forskriftskvoter, justerte kvoter og fangst 2018 pr. 28. januar 2019.  

Vi ser at det ved årsskiftet gjenstod 18 512 tonn hyse av den justerte kvoten, og dette 

innebærer at 8 989 tonn ikke kan overføres til 2019. 9 523 tonn overføres og totalkvote 

justert for kvotefleksibilitet i 2019 utgjør da 96 212 tonn. 

 

Vi viser til bestemmelsen i § 6 i reguleringsforskrift første og tredje ledd om 

kvotefleksibilitet på gruppenivå som sier at det bare skal gjøres fratrekk for 

maksimalt 10 % av gruppekvotene når overfisket skyldes refordeling mellom 

fartøygrupper for å legge til rette for at norsk totalkvote tas. Dette forutsetter 

imidlertid at det er kvotemessig dekning innenfor totalkvoten. I tillegg må de 

fartøygruppene som ikke har utnyttet sine kvoter få sine resterende gruppekvoter 

overført neste kvoteår, men likevel begrenset oppad til 10 % av gruppekvoten 

(forskriftskvoten) inneværende år.  

 

I 2018 ble det først refordelt fra små til større kystfiskefartøy, deretter til 

konvensjonelle havfiskefartøy og så til slutt til torsketrålerne. Kystfiskeflåten hadde 

kvoter med høy overregulering gjennom hele året og alle lengdegrupper hadde fritt 

fiske fra og med 21. mai. Havfiskeflåten ble tildelt flere maksimalkvotetillegg fra 21. 

mai og ut året. Dette resulterte i at konvensjonelle havfiskefartøy og torsketrålere 
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fisket ca. 7 500 tonn utover sine andeler slik at norsk totalkvote kunne utnyttes i 

størst mulig grad. 

 

 

Tabell 8: Forskriftskvoter, justerte kvoter og fangst hyse år 2018 (tonn) 

Fartøygrupper 

Forskrifts-

kvoter 

(tonn) 

Justerte 

kvoter1 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Utnyttelse 

(%) 

Trål totalt 37 797 37 875 39 331 -1 456 103,8 % 

Gruppekvote torsketrål 37 047 37 125 38 754 -1 629 104,4 % 

Gruppekvote seitrål 750 750 577 173 76,9 % 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 63 185 74 063 54 273 19 790 73,3 % 

Lukket gruppe: 47 151 56 854 35 218 21 636 61,9 % 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 13 457 16 514 8 067 8 447 48,8 % 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 12 792 15 627 11 030 4 597 70,6 % 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 13 463 16 606 9 578 7 028 57,7 % 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 7 439 8 107 6 543 1 564 80,7 % 

Konvensjonelle havfiskefartøy 11 101 11 124 17 044 -5 920 153,2 % 

Åpen gruppe 4 933 6 085 2 011 4 074 33,0 % 

Forskning og undervisning 323 323 13 310 4,0 % 

Rekreasjons- og ungdomsfiske2 300 300 300   100,0 % 

Annet3     132 -132   

Totalt 101 605 112 561 94 049 18 512 83,6 % 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet 

            pr. 28. januar 2019 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet, dvs. kvoteoverføringer fra 2017  
2 Registrert ungdoms- og rekreasjonsfiske utgjør 67 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen ble tatt 
3 Fangst som ikke kan plasseres på gyldige fiskeritillatelser  

 

 

Kvoteoverføringer på gruppenivå - hyse 
 

1. Torsketrål 

Totalt disponibelt kvantum (justert kvote) utgjorde 37 125 tonn for torsketrålerne i 

2018. Den justerte gruppekvoten var «overfisket» med 1 629 tonn (4,4 % av 

forskriftskvoten) ved årsskiftet som følge av refordelinger fra kystfiskeflåten til 

havfiskeflåten. 1 629 tonn går til fratrekk fra 2019-kvoten på gruppenivå. 
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2. Seitrål 

Seitrålerne hadde en disponibel gruppekvote på 750 tonn i 2018, og det gjenstod 173 

tonn ved årsskiftet (23,1 % av forskriftskvoten). Det overføres 75 tonn (10,0 %) til 

2019.  

 

3. Konvensjonelle havfiskefartøy 

Konvensjonelle havfiskefartøy ble tildelt en justert gruppekvote på 11 124 tonn i 

2018. Den justerte gruppekvoten var «overfisket» med 5 920 tonn (53,3 % av 

forskriftskvoten) ved årsskiftet som følge av refordelinger fra kystfiskeflåten til 

havfiskeflåten. 1 110 tonn (10 % av forskriftskvoten) går til fratrekk fra 2019-kvoten 

på gruppenivå. 

 

4. Lukket gruppe 

Tabell 9 angir gruppekvoter- og fangst i 2018, samt kvanta som kan overføres fra 

2018 til 2019: 

 

 

Tabell 9: Kvoter, fangst, restkvoter og overføringer til 2019 hyse lukket gruppe (tonn) 

Lengdegruppe 

Forskrifts-

kvoter 

2018 

Justerte 

gruppe-

kvoter 

2018 

Fangst 

2018 

Rest 

2018 

Rest i 

prosent av 

forskrifts-

kvote 

Overføring 

til 2019 

Under 11 meter hj.l. 13 457 16 514 8 067 8 447 62,8 % 1 346 

Mellom 11 - 14,9 meter hj.l. 12 792 15 627 11 030 4 597 35,9 % 1 279 

Mellom 15 - 20,9 meter hj.l. 13 463 16 606 9 578 7 028 52,2 % 1 346 

Mellom 21 - 27,9 meter hj.l. 7 439 8 107 6 543 1 564 21,0 % 744 

Totalt 47 151 56 854 35 218 21 636 45,9 % 4 715 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet og 

            tall fra Norges Råfisklag pr. 28. januar 2019 

 

 

Det gjensto ca. 22 000 tonn hyse samlet i lukket gruppe i 2018. Det overføres samlet 

4 715 tonn i lukket gruppe fra 2018 til 2019, og det vil si 10,0 % av forskriftskvoten. 

Dette som følge av at andre og tredje ledd kommer til anvendelse i § 6 i 

bestemmelsen om kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå. Fordelingen på de 

ulike lengdegruppene fremgår av tabell 8. 
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5. Åpen gruppe 

Åpen gruppe fisket innenfor en felles justert gruppekvote på 6 085 tonn i 2018. 

Kvoteutnyttelsen lå på 33,0 %. 493 tonn (10 % av forskriftskvote) overføres til 2019. 

 

6. Avsetninger 

Avsetninger til forskning og undervisning, ungdoms- og rekreasjonsfisket og annet 

er tatt fra «toppen» og eventuell restkvote eller overfiske av avsetninger går til 

påplussing eller fratrekk på neste års totalkvote. Restkvotene her utgjør totalt 178 

tonn netto. 

 

 

Kvoteoverføringer på totalkvotenivå - hyse 
 

Av de 9 523 tonnene som kan overføres fra 2018 til 2019, blir 2 470 tonn (netto) 

overført innenfor de enkelte reguleringsgruppene, mens 7 053 tonn fordeles på 

gruppene etter etablerte fordelingsnøkler som følger: 

 
Trålgruppen (38 %)    2 680 tonn 

Konvensjonelle fartøy (62 %)  4 373 tonn Konv. havfiskefartøy  (18 %)    787 tonn 

     Lukket kystgruppe (74 %) 3 236 tonn 
      Under 11 m hj.l. (28,2 %)     913 tonn 

      11 – 14,9 m hj.l. (26,0 %)     841 tonn 

          15 – 20,9 m hj.l.(29,5 %)     955 tonn 

      21 – 27,9 m hj.l.(16,3 %)     527 tonn 

     Åpen kystgruppe (8 %)             350 tonn 
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Oppsummering kvotefleksibilitet hyse fra 2018 til 2019 
 

Tabell 10 angir justert totalkvote og gruppekvoter i fisket etter hyse i 2019 etter 

overføringer på total- og gruppekvotenivå. 

 

 

Tabell 10: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2019 (tonn) 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvoter 2019 

Overføringer 

på 

gruppenivå 

Overføringer 

på 

totalkvotenivå 

Justerte 

kvoter 2019 

Trål totalt 34 056 -1 554 2 680 35 182 

Gruppekvote torsketrål 33 306 -1 629 2 680 34 357 

Gruppekvote seitrål 750 75   825 

Konvensjonelle 52 020 4 024 4 373 60 417 

Lukket gruppe: 40 422 4 715 3 236 48 373 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 11 464 1 346 913 13 723 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 11 232 1 279 841 13 352 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 11 417 1 346 955 13 718 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 6 309 744 527 7 580 

Konvensjonelle havfiskefartøy 10 414 -1 110 787 10 091 

Åpen gruppe 1 184 419 350 1 953 

Forskning og undervisning 313     313 

Rekreasjons- og ungdomsfiske 300     300 

Totalt 86 689 2 470 7 053 96 212 

 


