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FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER TORSK, HYSE OG SEI NORD
FOR 62°N I 2016

Reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016 ble behandlet i
reguleringsmøtet 4. november 2015 som sak 13, 14 og 15/2015. Innspill og merknader
som fremkom i møtet er kort referert. Referatet må sees i sammenheng med skriftlige
innspill fra de ulike organisasjonene, tilgjengelig på www.fiskeridir.no.
Det ble gjennomført konsultasjon med Sametinget i forkant av reguleringsmøtet.
Konklusjoner fra konsultasjonen fremgår under de aktuelle sakene i de tilfeller den
samme drøftelsen ikke allerede er referert i saken fra reguleringsmøtet. I forkant av
reguleringsmøtet har det også vært møte mellom Fjordfiskenemnda, Sametinget og
Fiskeridirektoratet om størrelsen på kystfiskekvoten.
Fiskeridirektørens anbefalinger for 2016 er i det alt vesentlige en videreføring av årets
regulering, med vekt på å oppnå et jevnere fiske i løpet av året, og dermed større
landinger i andre halvår.
I forbindelse med arbeidet med nytt kvoteregister har Fiskeridirektoratet sett
nærmere på virkeområdet for sei nord for 62°N i forskrift om regulering av torsk,
hyse og sei nord for 62°N § 2. For torsk og hyse gjelder forskriften i hele området
nord for 62°N. For sei er forskriften begrenset til å gjelde i Norges økonomiske sone
og territorialfarvann nord for 62°N. Imidlertid ble det i løpet av 2014 landet 127 tonn
sei i fra norske fartøy i fiskevernsonen. Så langt i år er det landet 722 tonn sei fra
norske fartøy i samme område. Fiskeridirektoratet har vurdert spørsmålet om
virkeområdet bør harmoniseres, men foreslår ingen endringer for 2016.
Fiskeridirektøren anbefaler at det i løpet av 2016 vurderes om det skal foretas
endringer i bestemmelsen.
E VENTUELL INNFØRING AV STRUKTURKVOTEORDNING
Postadresse:
Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Besøksadresse: Strandgaten 229
Organisasjonsnr: 971 203 420
E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

03495
Telefaks: 55238090
www.fiskeridir.no

Etter reguleringsmøtet har Norges Fiskarlag avholdt sitt landsmøte. Landsmøtet gikk
inn for at fartøy under 11 meter hjemmelslengde skal få adgang til å delta i
strukturkvoteordningen både når det gjelder torsk, hyse og sei. Dersom en
strukturkvoteordning innføres i løpet av 2016 viser Fiskeridirektøren til at den
foreslåtte overreguleringen må revurderes for de nevnte fartøy, både når det gjelder
torsk, hyse og sei. Strukturering vil kunne medføre at kvotene samles på mer
effektive fartøy, og at overreguleringen derfor må reduseres for å hindre overfiske. I
den forbindelse anbefaler Fiskeridirektøren at forholdet mellom innføring av
eventuell strukturkvoteordning og samfiskeordningen vurderes nærmere.
Det har ikke blitt fordelt strukturgevinster for torsk siden reguleringsmøtet høsten
2012, og for hyse og sei siden reguleringsmøtet høsten 2006. Fiskeridirektøren tar
sikte på å fordele strkturgevinster og justere kvotefaktorene for lukket kystgruppe i
nær fremtid.

K VOTEFLEKSIBILITET

På 44. sesjon i Den blandete norsk- russiske fiskerikommisjon ble det i den gjensidige
fiskeriavtalen for 2015 åpnet opp for kvotefleksibilitet mellom kvoteår på inntil 10% i
fisket etter torsk og hyse fra og med 2015. Under reguleringsmøtet i juni 2015
anbefalte Fiskeridirektøren i sak 5 «Innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i
torskefiskeriene nord for 62°N» å innføre kvotefleksibilitet mellom ulike kvoteår også
i fisket etter sei etter samme modell som for torsk og hyse. Dette med bakgrunn i at
fiskerireguleringene og praktisk gjennomføring av fisket etter de tre fiskeslagene har
mange fellesnevnere. Det vil derfor være en forenkling for næring og forvaltning
dersom reguleringsregimene er harmoniserte der det er formålstjenlig. Næringen
pekte på at kvotefleksibilitet i fisket etter torsk og hyse var varslet høsten 2014 etter
forhandlingene med Russland, og at den ble innført på totalkvotenivå fra starten av
2015. Tilsvarende avklaringer hadde imidlertid ikke kommet for fisket etter sei, og
næringen viste til at innspill for 2015 til overreguleringsgraden i seifisket hadde sett
annerledes ut dersom slik kvotefleksibilitet hadde vært avklart allerede i 2014.
I brev 23. juni 2015 til Nærings- og fiskeridepartementet viste Fiskeridirektoratet til at den
entydige tilbakemeldingen fra næringen i reguleringsmøtet var at det var for tidlig å
innføre kvotefleksibilitet i fisket etter sei. Begrunnelsen var hensynet til
forutsigbarhet og den fordelingsmessige effekten av å innføre kvotefleksibilitet i
dette fiskeriet. Fiskeridirektoratet anbefalte derfor overfor Nærings- og
fiskeridepartementet å avvente innføring av kvotefleksibilitet i seifisket til 2016. I brev
2. juli 2015 fra Nærings- og fiskeridepartementet til Fiskeridirektoratet støttet
departementet Fiskeridirektoratets vurderinger, herunder å avvente til 2016 med
innføring av kvotefleksibilitet i fisket etter sei.
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Som følge av innføring av kvotefleksibilitet for torsk og hyse nord for 62°N kan
endelige kvoter for 2016 ikke fastsettes før fangststatistikken ansees som komplett på
nyåret i 2016. Gruppekvotene og kvoteenhetene som gjengis i dette referatet, samt i
forslag til forskrift, er således midlertidige. Kvotefleksibilitet for sei foreslås innført
fra 2016.
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REGULERING AV FISKET ETTER TORSK NORD FOR 62°N 2016

N ORSK TOTALKVOTE – FORDELINGS - OG AVSETNINGSSPØRSMÅL
Kvotesituasjonen for 2016

Fiskeridirektøren viste til at Norge og Russland ble enige om en totalkvote på 894 000
tonn, tilsvarende inneværende års totalkvote. I tillegg kommer 21 000 tonn kysttorsk
og en avsetning på 124 520 tonn torsk til tredjeland. De resterende 790 480 tonn deles
likt mellom Norge og Russland. Etter en overføring på 6 000 tonn fra Russland til
Norge blir fordelingen av torskekvoten i 2016 som følger:

Tabell 1: Kvotesituasjonen for 2016 (inkludert 21 000 tonn kysttorsk)
Land
Norge
Russland
Tredjeland
Sum

Kvote i tonn
401 240
389 240
124 520
915 000

Av dette kan inntil 14 000 tonn (7 000 tonn til Russland og 7 000 tonn til Norge)
disponeres til forsknings- og forvaltningsformål i 2016.
Fiskeridirektøren viste til pågående prosess med utlysning av forskningskvoter for
2016. Størrelsene på kvanta som avsettes til undervisningsordningen,
forskningsformål og lærlingkvoter i 2016 er først kjent når endelig forskrift fastsettes
rett før årsskiftet. Fiskeridirektøren legger derfor til grunn at inneværende års
avsetninger til formålene nevnt ovenfor, er det beste estimatet for avsetninger i 2016.
Avsetningenes størrelse utgjør en svært liten andel av totalkvotene i de enkelte
fiskeriene og har derfor ingen betydning for forslaget til regulering. I de fiskerier
hvor det er innført kvotefleksibilitet mellom kvoteår, vil ubenyttede andeler av
avsetningene påplusses neste års totalkvote og motsatt gå til fratrekk dersom
avsetningene er for lave.
I 2015 er det avsatt 749 tonn torsk nord for 62°N til undervisningsordningen,
forskningsformål og lærlingkvoter, og regneeksempelet i forslaget til reguleringer for
2016 legger dette kvantumet til grunn.
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Fiskeridirektøren foreslo at det også i 2016 ble avsatt 7 000 tonn til ungdoms- og
rekreasjonsfiske, og at avsetningen ble gjort før fordelingen av den nasjonale kvoten
til trål og konvensjonelle redskap.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

Avsetning til levendelagringsbonus
Fiskeridirektøren viste til forslaget om å videreføre avsetningen på 4 000 tonn til
dekning av kvotebonus ved levende lagring i 2016. Fiskeridirektøren foreslo også å
videreføre ordningen med at kvantum på sluttsedlene kvotebelastes med 50 % på
fartøyets kvote og 50 % på avsetningen til levende lagring. I den forbindelse viste
Fiskeridirektøren til prinsippet om at all landet fangst i rund vekt skal avregnes
totalkvoten, og at rund vekt i denne sammenheng er vekten på fisken når den landes.
Fisk som er «forsvunnet» på vei fra merd til omsetning må belastes kvoteregnskapet.
Fiskeridirektøren anbefalte at restkvantumet som blir stående igjen på
landingsseddelen, etter at det er utstedt sluttseddel i forbindelse med levende lagring
av torsk, føres på avsetningen for levende lagring med hele kvantumet.
Fiskeridirektøren pekte på at levende lagring av torsk er en del av en treårig strategi fra
Nærings- og fiskeridepartementet.
Norges Fiskarlag mente at det burde vurderes en nedtrapping av prosentsatsen i
ordningen i og med at ordningen kun er ment å vare i en begrenset periode.
Sjømat Norge var fornøyd med størrelsen på avsetning til levende lagring, og mente
også at ordningen har gitt god effekt. Organisasjonen pekte imidlertid på at
intensjonen med ordningen var å strekke torskesesongen, og det burde derfor
vurderes å sette en oppstartdato for ordningen slik at det avsatte kvantumet ikke
fiskes opp tidlig på året. Imidlertid mente Sjømat Norge at en innføring av
oppstartstidspunkt ikke var nødvendig for 2016.
Kommunenes Sentralforbund mente at levende lagringsordningen burde evalueres, og
støttet Norges Fiskarlag sitt forslag om å trappe ned på prosentsatsen.
Norges Kystfiskarlag ga uttrykk for at avsetningen på 4 000 tonn var tilstrekkelig.
Fiskeridirektøren viste til at Nofima tidligere har evaluert en tidligere utgave av
levende lagringsordningen. Den nåværende ordningen hadde oppstart for ett år
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siden, og intensjonen var, som Sjømat Norge påpekte, å strekke sesongen.
Fiskeridirektøren la til grunn at Nærings- og fiskeridepartementet har til å hensikt å
evaluere den «nye» levende lagringsordningen og se hvordan denne har fungert når
det foreligger tilstrekkelig grunnlag for en slik evaluering.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

Oppfølging av Kystfiskeutvalget

Fiskeridirektøren viste til forslaget om å avsette 3 000 tonn torsk til oppfølging av
Kystfiskeutvalget i 2015. Dette innebærer at kvantum avsettes før fordeling til trål og
konvensjonelle redskap.
Fiskeridirektøren viste videre til at hun i september i inneværende år hadde et møte
med Sametinget og Fjordfiskenemnda for å diskutere kystfiskekvoten. Under møtet tok
Sametinget blant annet opp behovet for å legge til rette for at hele avsetningen av
kystfiskekvoten ble fisket. Sametinget uttrykte et ønske om likestilling av kvoter i
lukket gruppe og kvoter til de som fisker på kystfiskekvoten, men var samtidig
bekymret for at fartøy i lukket gruppe kom til å selge seg ut og begynne å fiske i åpen
gruppe. Sametinget tok derfor til orde for at de som selger seg ut av lukket gruppe for
å fiske i åpen gruppe får en karantenetid på fem år før de får adgang til å fiske på
kystfiskekvoten.
Med bakgrunn i diskusjonen nevnte møte foreslo Fiskeridirektøren at kystfiskekvoten
fastsettes slik at den tilsvarer kvotenivået i lukket kystgruppe under 11 meter
hjemmelslengde til alle fartøy i åpen kystgruppe i virkeområdet til Sametingets
søkerbaserte tilskuddsordning allerede fra årets begynnelse i 2016. Fiskeridirektøren
bemerket for øvrig at innføring av den foreslåtte karantenetiden ville medføre en
ytterligere komplisering av regelverket, og at dette ikke er ønskelig.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.
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Fiskeridirektøren viser til at forslaget innebærer at det er kvotenivået for fartøy i åpen
gruppe (inkludert kystfiskekvoten) som skal ligge på samme nivå som kvotenivået i
lukket kystgruppe under 11 meter hjemmelslengde. Fiskeridirektøren bemerker i den
forbindelse at kvotenivået i åpen kystgruppe (inkludert kystfiskekvoten) de siste
årene har vært like høyt som kvotenivået i lukket kystgruppe. Imidlertid har
kvotetilleggene kommet i løpet av året, mens forslaget innebærer at kvotenivået for
lukket gruppe og åpen gruppe (inkludert kystfiskekvoten) er likt allerede ved
årsskiftet. Imidlertid vil ulik endring i maksimalkvotetillegg kunne forekomme i
løpet av året som følge av ulik utnyttelsesgrad av gruppekvoter, ferskfiskordning og
avsetninger.
For at kvotenivået ved årets begynnelse i åpen gruppe (inkludert kystfiskekvoten)
skal harmonere med kvotenivået i lukket kystgruppe er følgende lagt til grunn i
forslaget:
1. Kvotenivået for kvotetilleggene i kystfiskekvoten beregnes i henhold til
beskrivelse under som følge av at kvotestigene i lukket og åpen kystgruppe
ikke harmonerer:
a. Fartøy under 8 meter største lengde i åpen kystgruppe tildeles
gjennomsnittet av kvotenivået for fartøy i lukket kystgruppe under 7
meter og mellom 7 og 8 meter hjemmelslengde.
b. Fartøy mellom 8 og 10 meter største lengde i åpen kystgruppe tildeles
gjennomsnittet av kvotenivået for fartøy i lukket kystgruppe mellom 8
og 9 meter og mellom 9 og 10 meter hjemmelslengde.
c. Fartøy over 10 meter største lengde i åpen kystgruppe tildeles
kvotenivået for fartøy i lukket kystgruppe mellom 10 og 11 meter
hjemmelslengde.
2. I likhet med kvotenivået i lukket kystgruppe i Finnmarksmodellen, skilles det
mellom hel og halv overregulering avhengig av fartøyenes største lengde.
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En skjematisk fremstilling av Fiskeridirektørens forslag fremkommer i tabell 2, 3, og 4
Tabell 2: Oversikt over kystkvotetillegget i 2016 (tonn).
Største
lengde
Under 8
meter
8 - 9,9 meter
Over 10
meter

Herav garantert Kystkvotetillegg Kystkvotetillegg
kystkvotetillegg største lengde
største lengde
under 11 m
over 11 m
9,5

15,7

9,6

14,0

23,5

14,7

17,7

28,5

18,1

Tabell 3: Kvotenivå lukket kystgruppe
Største
lengde
Under 8
meter
8 - 9,9 meter
Over 10
meter

Herav garantert
kvote

Maksimalkvote
Maksimalkvote
største lengde
største lengde
under 11 m
over 11 m

24,5

36,7

30,6

35,0

52,5

43,7

41,7

62,5

52,1

Tabell 4 Kvotenivå åpen kystgruppe:
Herav garantert
Største lengde
kvote
Under 8 meter
15,0
8 - 9,9 meter
21,0
Over 10 meter
24,0

Maksimalkvote
21,0
29,0
34,0

Fiskeridirektøren understreker at forslaget ikke innebærer en likestilling for annet enn
kvotenivå for lukket gruppe og åpen gruppe (inkludert kystfiskeordningen). Det vil
fortsatt kun være lukket gruppe som kan benytte seg av samfiskeordningen og av en
eventuell strukturkvoteordning.
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Ferskfiskordningen

Fiskeridirektøren innledet med å informere om at Fiskeridirektoratet i samråd med næringen
hadde besluttet å øke avsetningen til ferskfiskordningen for torsk i 2105. Økningen
kommer fra restkvoter på kystfiskekvoten og ubenyttede avsetninger av innblanding av
torsk i loddefisket, forskning og forvaltning og bonus levende lagring – totalt 4 230 tonn.
Kvantumet på 1 759 tonn torsk, som etter etablerte fordelingsnøkler tilfaller
havfiskeflåten, er byttet mot 4 000 tonn av kystfiskeflåtens hysekvote, slik at hele
kvantumet på 4 230 tonn torsk går dermed med til å øke avsetningen i ferskfiskordningen
i 2015.
Fiskeridirektøren foreslo deretter å videreføre nivået for ferskfiskordningen for
ferskleveranse av torsk inneværende år videreføres i 2016, og gjeldende vilkår.
Intensjonen med ordningen er at mer fangst skal landes om høsten. Som følge av at
intensjonen med ordningen ikke ivaretas med oppstart i april foreslo Fiskeridirektøren
oppstart fra og med 2. mai 2016 med en tillatt torskeandel på 20 % på ukebasis. Fra og
med 27. juni 2016 foreslo hun å øke denne andelen til 30 %, med adgang til å justere
ordningen etter behov utover høsten.
Sjømat Norge henviste til at rundt halvparten av kvantumet avsatt til ferskfiskordningen i
2015 ble fisket før 1. mai. Organisasjonen pekte på nødvendigheten av at det gjenstår et
kvantum av ferskfiskordningen som kan fiskes om høsten. Sjømat Norge støttet
Fiskeridirektørens forslag om oppstart 2.mai i 2016.
Sametinget ønsket en senere oppstart av ferskfiskordningen enn 2. mai.
Norges Kystfiskarlag viste til at ferskfiskordningen er viktig i forbindelse med
vårhysefisket i begynnelsen av mai. Hvis denne ordningen legges senere, og det er god
tilgjengelighet av torsk, vil fartøyene ikke være i stand til å delta i fisket etter hyse.
Fiskeridirektøren henviste til at fartøy som ønsker å delta i hysefisket i mai bør ha satt av
torsk til dette fisket og ikke utelukkende basere seg på ferskfiskordningen.

Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslagene.
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FORDELING MELLOM TRÅLERE OG KONVENSJONELLE FARTØY
Fiskeridirektøren viste til forslaget om å fordele den norske kvoten i tråd med
kvotestigen vedtatt på Norges Fiskarlags landsmøte i 2001 og i 2007. Norsk kysttorsk
inngår i beregningsgrunnlaget. Dette innebærer at konvensjonelle fartøy får 265 649
tonn torsk (67 %) og trål 130 842 tonn torsk (33 %).
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

REGULERING AV TRÅLGRUPPEN
Fiskeridirektøren viste til forslagene om at det avsettes 750 tonn til seitrålerne, og
videreføring av bestemmelsen om at seitrålerne kan ha inntil 15 % bifangst av torsk
og hyse regnet i rund vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst, med
unntak av perioden 1. januar til 31. mai, der tillatt bifangst er foreslått inntil 30 % av
landet fangst.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

Fiskeridirektøren viste deretter til at avsetningen til seitrålerne innebærer at
torsketrålernes andel av gruppekvotene i 2016 blir 130 092 tonn. Fiskeridirektøren
foreslo at torsketrålerne reguleres med fartøykvoter og at fartøy med kvotefaktor 1,0
får en fartøykvote på 1 480 tonn torsk.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

Fiskeridirektøren gikk deretter over til regulering av fartøy som fisker med
konvensjonelle redskap og foreslo at fisket for konvensjonelle havfiskefartøy
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reguleres med fartøykvoter og at fartøy med kvotefaktor 1,0 får en fartøykvote på 369
tonn torsk.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

LUKKET KYSTGRUPPE
Fiskeridirektøren foreslo at fartøy i lukket kystgruppe får samme andel som tidligere,
noe som utgjør 206 373 tonn torsk i 2016. Herav avsettes 17 200 tonn til en
ferskfiskordning. Fiskeridirektøren foreslo videre at Finnmarksmodellen med
gruppeinndeling i fire reguleringsgrupper etter hjemmelslengde benyttes.
Gruppekvotene følger av Norges Fiskarlags vedtak fra 2007. Dette innebærer
gruppeandeler og gruppekvoter for 2016 som fremkommer i tabell 5.

Tabell 5: Gruppeinndeling og gruppekvoter i 2016
Lukket kystgruppe
Gruppekvote
Under 11 meter hj. lengde
52 307
11-14,9 meter hj.lengde
50 244
15-20,9 meter hj.lengde
51 909
21-27,9 meter hj.lengde
34 713
Totalt lukket kystgruppe

189 173

Andel
27,65 %
26,56 %
27,44 %
18,35 %
100,00 %

Fiskeridirektøren viste til at prognosen for forventede overføringer av kvoter som følge
av eventuelt over- eller underfiske av 2015 kvoten fremgår av tabell 6.
Fiskeridirektøren gjorde det klart at det for fartøy over 11 meter ikke er grunnlag for
overregulering. Gitt prognosen i tabell 6 foreslo Fiskeridirektøren at fartøy i lukket
gruppe på og over 11 meter reguleres med fartøykvoter slik det fremgår av tabell 7.
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Tabell 6: Prognose for overføring av kvoter (tonn) fra 2015 til 2016
Lengdegrupper
Prognose
Prognose gruppekvoter
overføring
2016
2016
Under 11 meter
- 5 500
46 807
hjemmelslengde
11-14,9 meter hjemmelslengde
0
50 244
15-20,9 meter hjemmelslengde
2 000
53 909
21-27,9 meter hjemmelslengde
0
34 713
Totalt
- 3 500
185 673

Tabell 7: Forslag til fartøykvoter lukket kystgruppe på eller over 11 meter hjemmelslengde i
2016
HjemmelsKvotefaktor
lengde

Fartøykvote

11 - 11,9
12 - 12,9
13 -13,9
14 -14,9

3,06
3,63
4,40
5,01

63,6
75,4
91,4
104,1

15 - 15,9
16 - 16,9
17 -17,9
18 - 18,9
19 - 19,9
20 - 20,9

5,92
6,59
7,27
8,03
8,71
9,31

129,6
144,3
159,1
175,8
190,7
203,8

21 - 21,9
22 - 22,9
23 - 23,9
24 - 24,9
25 - 25,9
26 - 26,9
27 - 27,9

8,91
9,30
9,67
10,04
10,34
10,73
11,02

187,7
195,9
203,7
211,5
217,9
226,1
232,2

Fiskeridirektøren viste til at fartøy under 11 meter hjemmelslengde er mer avhengig av
vær, vind og tilgjengelighet, og hun presenterte derfor to modeller for regulering av
disse fartøyene. Modell nummer 1, saksdokumentet tabell 15, bestod av garanterte
kvoter uten overregulering i bunn og maksimalkvoter på «toppen». Modell 2,
saksdokumentet tabell 16, tok utgangspunkt i garanterte kvoter med en
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overregulering på henholdsvis 10 % og 20 % avhengig av fartøyets største lengde.
Fiskeridirektøren foreslo modell 1 for reguleringen i 2016 som følge av
kvotefleksibilitetsordningen, og understreket at overreguleringen for fartøy under 11
meter hjemmelslengde må reduseres i 2016.

Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Sametinget støttet Fiskeridirektøren og ønsket å
gå for modell 1.
Norges Fiskarlag ønsket å øke overreguleringen til 50 % for å skape forutsigbarhet i
fisket og unngå refordelinger.
Kommunenes Sentralforbund gikk også inn for modell 1 og støttet Norges Fiskarlag sitt
forslag om å øke overreguleringen til 50 %.
Sjømat Norge ønsket garanterte kvoter og søke å unngå kappfiske, og støttet derfor
modell 2. Organisasjonen mente imidlertid at overreguleringen kunne justeres noe
opp.
Fiskeridirektøren oppsummerte diskusjonen med at flertallet i reguleringsmøtet ønsket
å gå for modell 1, men med noe høyere overregulering med garanterte kvoter og
maksimalkvoter. Fiskeridirektøren minnet om at Fiskeridirektoratets mål er å unngå
overfiske og underfiske av gruppekvotene. Når det gjelder fartøyene over 11 meter
har det vært en viss overregulering tidligere på henholdsvis 5 % og 1 %. Denne
overreguleringen ligger innenfor kvotefleksibilitetsregimet.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag og anbefaler modell 1. Fiskeridirektøren
har imidlertid økt overreguleringen noe sammenlignet med det som ble presentert
under reguleringsmøtet. Nye forslag til maksimalkvoter fremkommer i tabell 8.
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Tabell 8: Forslag til maksimalkvoter i lukket kystgruppe under 11 meter hjemmelslengde i
2016
HjemmelsKvotefaktor Garantert
Maksimalkvote Maksimalkvote
lengde
kvote
største lengde
største lengde
under 11 meter over 11 meter
Under 7
1,21
22,4
33,6
28,0
meter
7-7,9
1,43
26,5
39,7
33,1
8-8,9
1,70
31,5
47,2
39,3
9-9,9
2,08
38,5
57,8
48,1
10-10,9
2,25
41,7
62,5
52,1
Som nevnt innledningsvis understreker Fiskeridirektøren nødvendigheten av å
revurdere overreguleringen i lukket kystgruppe under 11 meter hjemmelslengde
dersom det åpnes opp for en strukturkvoteordning for disse fartøyene i 2016.

Samfiskeordningen
Fiskeridirektøren viste til forslaget om en videreføring av den gjeldende
samfiskeordningen i 2016.
Kommunenes Sentralforbund etterlyste en tabell i saksdokumentet som viste
fordelingen av hvilke fartøy som hadde fisket på ordningen.
Norges Kystfiskarlag støttet Kommunenes Sentralforbund. Organisasjonen mente for
øvrig at samfiskeordningen burde ha vært avviklet, eventuelt at det ble innført en
begrensning i deltakelse også på største lengde.
Norges Fiskarlag foreslo å avgrense samfiskeordningen for de større fartøyene til de
fartøyene som allerede har deltatt i ordningen i 2015 og tidligere.
Pelagisk Forening støttet Fiskeridirektørens forslag og ønsket en videreføring av
ordningen fra 2015 i 2016.
Fiskeridirektøren pekte på at forslaget fra Norges Fiskarlag innebar en særordning og
således medførte en ytterligere komplisering av regelverket.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag
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Fiskeridirektøren anbefaler forøvrig, som nevnt innledningsvis, at samfiskeordningen
bør evalueres ved en eventuell innføring av strukturkvoteordning for fartøy under 11
meter hjemmelslengde.

ÅPEN KYSTGRUPPE
Fiskeridirektøren gikk deretter over til åpen gruppe og viste til forslaget om at åpen
gruppe får samme andel som tidligere, noe som utgjør 25 246 tonn torsk (10,9 %),
hvorav 2 100 foreslås avsatt til ferskfiskordningen. Fiskeridirektøren foreslo at fisket
etter torsk for fartøy i åpen gruppe reguleres med maksimalkvoter med garanterte
kvoter i bunn på samme nivå som inneværende år fra årets begynnelse.
Forslaget til kvoter i åpen gruppe fremkommer i tabell 9:

Tabell 9: Forslag til kvoter for fartøy i åpen gruppe 2016
Fartøylengde
Kvotefaktor
Herav
Maksimalkvoter
garantert
Under 8 m
1,0
15
21
8 – 9,99 m
1,4
21
29
Over 10 m
1,6
24
34

Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til forslaget.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag
Fiskeridirektøren bemerker for øvrig at åpen gruppe må sees i sammenheng med
behandlingen av kystfiskekvoten som fremkommer tidligere i dette referatet.

UNGDOMSFISKEORDNINGEN
Fiskeridirektøren viste til ungdomsfiskeordningen og la til grunn at denne videreføres
i 2016. Hun foreslo også en videreføring av bifangstreguleringen for fartøy som ikke
kan delta i åpen eller lukket gruppe kyst.
Det var ingen kommentarer til dette.
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BIFANGST TIL FARTØY SOM IKKE KAN DELTA I LUKKET ELLER ÅPEN
KYSTGRUPPE
Fiskeridirektøren foreslo å videreføre bifangstreguleringen for fartøy som ikke kan
delta i åpen eller lukket kystgruppe.
Det var ingen kommentarer til dette.

BIFANGST VED FISKE ETTER REKER I SMUTTHULLET
Fiskeridirektøren viste til at fiskerinæringen har kommet med innspill om å fjerne
forbudet mot bruk av oppsamlingspose i rekefisket. Fiskeridirektøren ba
reguleringsmøtet diskutere hvor eventuell bifangst av ulike hvitfiskarter i rekefisket
skal kvotebelastes.
Havforskerne som var bedt om å vurdere hvor mye fisk, først og fremst torsk, en slik
ordning ville innebære, hadde lite informasjon å komme med. Dette blant annet fordi
høsttoktet var blitt amputert.
Norges Fiskarlag mente at bruk av oppsamlingspose burde tillates som et prøvefiske
uten avsatt kvantum til man fikk mer erfaring og kunnskap om dette fisket.
Organisasjonen viste til at bifangsten i rekefisket stort sett er gapeflyndre og torsk.
Norges Fiskarlag informerte om at de er villige til å gå drastisk ned på rekekvoten som
kjøpes fra Øst-Grønland. Organisasjonen ønsket at man bruker noe av kvantumet
som blir frigjort av tredjelandskvantumet som følge av en slik eventuell reduksjon i
rekekvoten, til å foreta et rekefiske med oppsamlingspose. Norges Fiskarlag påpekte
også at andre land har adgang til å fiske med oppsamlingspose, og at dette gjør at
norske fiskere kommer dårligere ut.
Fiskeridirektøren påpekte at en rekke reketrålere også har torskekvote og at
Fiskeridirektoratets syn i andre fiskeri er at bifangst av en art skal avregnes fartøyets
kvote av denne arten.
Norges Kystfiskarlag ba om at bifangst i rekefisket ble belastet fartøyenes egne kvoter,
eventuelt trålernes gruppekvote.
Kommunenes Sentralforbund var enig med Norges Kystfiskarlag, men hadde ingen
prinsipielle innvendinger mot bruk av oppsamlingspose i Smutthullet.
WWF ønsket informasjon om bifangststørrelsen og hvilke arter – kommersielle og
ikke-kommersielle – som ble tatt i rekefisket med trål.
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Bivdi støttet WWF og ønsket i tillegg en tilbakemelding på hvor mange av
reketrålerne som har torskekvoter.
Havforskningsinstituttet så behovet for dataene som Norges Fiskarlag etterlyste.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
Fiskeridirektøren konstaterte at diskusjonen ikke hadde gitt klare konklusjoner og at
det på nåværende tidspunkt ikke var mulig å bringe faktum, med hensyn til hvor
mye bifangst som ville medgå i et fiske uten rist, på det rene.
Havforskningsinstituttet ville ha fokus på saken og blant annet vurdere sine tall mot
de landingstallene Fiskebåt har fremlagt.

KYSTTORSK
Fiskeridirektøren viste til at kysttorskreguleringen er koblet til gjenoppbyggingsplanen
for kysttorsk. Nye tiltak avhenger av utviklingen i gytebestanden, noe som måles ved
gjennomføringen av Havforskningsinstituttets høsttokt. Resultatene fra årets tokt vil
foreligge i desember, og inntil videre la hun til grunn at gjeldende
kysttorskreguleringer videreføres i 2016.
Havforskningsinstituttet informerte om at det nylig hadde vært gjennomført et tokt,
men at det ville ta noen uker å få analysert resultatene.
Naturvernforbundet orienterte om at organisasjonen er opptatt av bærekraft i
fiskerinæringen og mener at kysttorsken er utsatt for hard beskatning.
Organisasjonen er kritisk til at store og effektive snurrevadfartøy driver fiske tett opp
til fjordlinjene. Naturvernforbundet mente det burde vurderes om fisket er rasjonelt og
bærekraftig. Samtidig hevdet organisasjonen at oppdrettsnæringen legger beslag på
kysttorskens områder, og at en bør se nærmere på denne problemstillingen.
Nærings- og fiskeridepartementet informerte om at det vil bli en høring etter at
Fjordfiskenemnda har lagt frem forslag til justerte fjordlinjer. I forbindelse med
høringen vil kysttorskvernet også bli gjennomgått.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
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REGULERING AV FISKET ETTER HYSE NORD FOR 62°N 2016

NORSK TOTALKVOTE OG AVSETNING TIL UNDERVISNINGSFORMÅL
På 45. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble partene enige om å
fastsette en totalkvote for 2016 på 244 000 tonn i tråd med rådgivningen fra ICES. Det
ble avsatt 15 600 tonn til tredjeland, og de resterende 228 400 tonn deles likt mellom
Norge og Russland. Etter en overføring på 4 500 tonn til Norge fra Russland blir
fordelingen av hysekvoten i 2016 som følger:

Tabell 10: Kvotesituasjonen for 2016
Land

Kvote (tonn)

Norge
Russland
Tredjeland

118 700
109 700
15 600

Totalt

244 000

Av dette kan inntil 8 000 tonn (4 000 tonn til Russland og 4 000 tonn til Norge)
disponeres til forsknings- og forvaltningsformål.
Fiskeridirektøren viste til prosessen opp mot utlysning av forskningskvoter for 2016
beskrevet under referatet for torsk nord for 62°N.
I 2015 er det avsatt 548 tonn hyse nord for 62°N til undervisningsordningen,
forskningsformål og lærlingkvoter, og regneeksempelet i forslaget til reguleringer for
2016 legger dette kvantumet til grunn.

AVSETNING TIL UNGDOMS- OG REKREASJONSFISKET (TURIST- OG
FRITIDSFISKET)
Fiskeridirektøren foreslo at det for 2016 avsettes 300 tonn hyse til ungdoms- og
rekreasjonsfiske, og at avsetningen blir gjort før fordelingen av den nasjonale kvoten
mellom trålere og konvensjonelle fartøy.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til forslaget.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

18

FORDELING MELLOM TRÅLERE OG KONVENSJONELLE FARTØY

Fiskeridirektøren viste til forslaget om å fordele kvoten i tråd med Norges Fiskarlags
landsmøtevedtak 7/01 og 6/07, noe som gir trålerne en gruppekvote på 45 544 tonn
(38 %), mens konvensjonelle fartøy får en gruppekvote på 74 308 tonn (62 %).
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

KVOTEFLEKSIBILITET MELLOM KVOTEÅR I TORSKEFISKERIENE
Fiskeridirektøren foreslo å videreføre ordningen med kvotefleksibilitet på gruppevinå i
2016.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

REGULERING AV TRÅLERE
Fiskeridirektøren viste til at trålernes gruppekvote av hyse vil utgjøre 45 544 tonn i
2016, og foreslo at det avsettes 750 tonn til seitrålerne. Avsetningen til seitrålerne
innebærer at torsketrålernes andel av gruppekvotene i 2016 blir 44 794 tonn hyse.
Fiskeridirektøren foreslo å videreføre gjeldene bifangstbestemmelse for seitrålere, slik
at disse kan ha inntil 15 % bifangst av torsk og hyse regnet i rund vekt om bord til
enhver tid og av landet fangst. Bifangstprosenten i perioden 1. januar til 31. mai økes
til inntil 30 %.
Fiskeridirektøren foreslo videre at torsketrålernes fiske reguleres med fartøykvoter og
at fartøy med kvotefaktor 1,0 får en fartøykvote på 509 tonn hyse.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.
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REGULERING AV FARTØY SOM FISKER MED KONVENSJONELLE REDSKAP
Fiskeridirektøren viste til forslaget om at fartøy som fisker med konvensjonelle redskap
får en hysekvote på 74 308 tonn i 2016. Det var ingen kommentarer til dette.

REGULERING AV KONVENSJONELLE HAVFISKEFARTØY
Behandlingen i Reguleringsmøtet:
Fiskeridirektøren foreslo at konvensjonelle havfiskefartøy blir tildelt en kvote på 13 376
tonn (18 %).
Fiskeridirektøren foreslo videre at fisket for konvensjonelle havfiskefartøy reguleres
med fartøykvoter uten overregulering, og at fartøy med kvotefaktor 1,0 får en
fartøykvote på 151 tonn hyse.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til forslaget.

REGULERING AV KYSTFARTØY
Fartøy i lukket og åpen gruppe
Behandlingen i Reguleringsmøtet:
Fiskeridirektøren foreslo at fartøy i lukket gruppe får en gruppekvote på 54 987 tonn,
noe som tilsvarer en kvoteandel som i inneværende år (74 %).
Fiskeridirektøren foreslo å benytte Finnmarksmodellen med gruppeinndeling i fire
reguleringsgrupper etter hjemmelslengde som vist i tabell 8 i saksdokumentet.
Gruppekvotene følger Norges Fiskarlags vedtak fra 2007. Det enkelte fartøys kvote
beregnes med utgangspunkt i en kvotefaktor som korresponderer med fartøyets
hjemmelslengde. Fiskeridirektøren viste til at prognosen for forventede overføringer av
kvoter som følge av eventuelt over- eller underfiske av 2015 kvoten fremgår av tabell
9 i saksdokumentet.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.
Fiskeridirektørens tilrådning
Fiskeridirektøren har besluttet å endre sitt forslag, og viser til at det ble byttet bort
4 000 tonn hyse fra kystfiskeflåten til havfiskeflåten i november i forbindelse med
økning av avsetningen til ferskfiskordningen. Forslag til gruppekvoter prognose for
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overføring av kvoter i lukket kystgruppe fra 2015-2016. Dette byttet er nærmere
beskrevet under avsnittet om ferskfiskordning i referatet som omhandler torsk nord
for 62°N. Forslag til gruppekvoter og prognose for overføring av kvoter i lukket ky
kystgruppe fra 2015 til 2016er derfor endret, se tabell 11 og 12.

Tabell 11: Forslag til gruppekvoter i 2016
Hjemmelslengde
Under 11 meter hj. lengde
11 - 14,99 meter hj. lengde
15 - 21,99 meter hj. lengde
Over 21 meter hj. lengde
Totalt

Andel

Gruppekvote

28,2 %
26,0 %
29,5 %
16,3 %

13 814
12 737
14 451
7 985

100,00 %

48 987

Tabell 12: Prognose for overføring av kvoter (tonn) i lukket kystgruppe fra 2015 til 2016
Lengdegrupper
Prognose
Prognose gruppekvoter
overføring
2016
2016
Under 11 meter
0
13 814
hjemmelslengde
11-14,9 meter hjemmelslengde
0
12 737
15-20,9 meter hjemmelslengde
0
14 451
21-27,9 meter hjemmelslengde
0
7 985
Totalt
0
48 987

Fiskeridirektøren viste til anbefalingen om å avsette 6 000 tonn hyse til en
bifangstordning i lukket kystgruppe. Fiskeridirektøren foreslo deretter å tillate inntil
30 % bifangst i hver enkelt fangst og landing for fartøy som er ferdige med fartøyeller maksimalkvoter. Hun foreslo også at tillatt bifangst kan justeres ved behov.
Norges Fiskarlag støttet i utgangspunktet Fiskeridirektørens forslag, men mente også at
kvantumet måtte kunne omdisponeres dersom det viser seg at det ikke blir benyttet
fullt ut.
Sametinget støttet forslaget fra Fiskeridirektøren, men mente kvantumet som var satt av
var høyt.
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Fiskeridirektøren informerte om at det i 2015 er avsatt 4 000 tonn hyse til fartøy under
11 meter hjemmelslengde. Det foreslåtte kvantumet på 6 000 tonn skal brukes til en
bifangstordning som omfatter hele lukket gruppe kyst.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer til dette.

Fiskeridirektøren viste til at overreguleringen (jf. tabell 13) for fartøy med
hjemmelslengde og største lengde under 11 meter foreslås til 1 600 % og 800% for
fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde over 11 meter. For
øvrig foreslås en overregulering på 450 % for fartøy på eller over 11 meter
hjemmelslengde og under 15 meter hjemmelslengde og 150 % for fartøy på eller over
15 meter hjemmelslengde. I tråd med reguleringsopplegget for torsk, vil en slik
overregulering gjelde for fartøy med største lengde over 11 meter. For fartøy med
største lengde under 11 meter, vil overreguleringen være dobbelt så stor som for
fartøy med største lengde over 11 meter. Fiskeridirektøren foreslo å dele ut kvotene
som maksimalkvoter med garantert kvantum i bunn, jf. tabell 11 i reguleringsmøtet.

Tabell 13: Forslag til overregulering i lukket kystgruppes fiske etter hyse nord for 62°N i 2016
Hjemmelslengde

Største lengde

Overregulering

Under 11 m

Under 11 m
Over 11 m
Under 11 m
Over 11 m
Under 11 m
Over 11 m
Under 11 m
Over 11 m

1 600 %
800 %
900 %
450 %
300 %
150 %
300 %
150 %

11 - 14,9 m
15 - 20,9 m
21 - 27,9 m

Norges Fiskarlag viste til oppsummeringen etter reguleringsmøtet våren 2015 der
overreguleringen ble foreslått tatt ned for å få kvantumet til å strekke til. Dette
forslaget kom før TACen av hyse ble økt. Norges Fiskarlag stilte likevel spørsmål ved
om Fiskeridirektøren var sikker på at det ville bli tilstrekkelig kvantum av hyse til
høsten 2016.
Fiskeridirektøren informerte om at kvoten til lukket gruppe kyst kan komme opp mot
60 000 tonn neste år, dette tilsvarer nivået i 2012 da det var fritt fiske. Imidlertid er
det vanskelig å forutse neste års fiske, og det er også derfor fisket er foreslått regulert
med maksimalkvoter og garantert kvote i bunn.
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Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren viser til at forslaget til regulering er endret det som følge av det
nevnte kvotebyttet i forbindelse med økning av ferskfiskordningen. Forslag til
maksimalkvoter i lukket kystgruppe fremkommer i tabell 14.
Tabell 14: Forslag til maksimalkvoter lukket kystgruppe i 2016
HjemmelsGarantert Maksimalkvote Maksimalkvote
Kvotefaktor
lengde
kvote
største lengde største lengde
under 11 m
over 11 m
under 7
meter
7 - 7,9
8 - 8,9
9 - 9,9
10 - 10,9

1,12

6,2

104,7

55,4

1,31
1,56
1,93
2,06

7,2
8,6
10,6
11,3

122,5
145,9
180,4
192,6

64,8
77,2
95,5
102,0

11 - 11,9
12 - 12,9
13 -13,9
14 -14,9

2,85
3,38
4,10
4,67

14,7
17,5
21,2
24,1

147,3
174,7
212,0
241,4

81,0
96,1
116,6
132,8

15 - 15,9
21 – 27,9

7,83
7,83

46,0
46,0

183,9
183,9

114,9
114,9

Norges Kystfiskarlag ønsket kvotebonus på linefisket hyse for å fremme verdiskaping.
Organisasjonen viste til at denne hysen holder svært høy kvalitet.
Fiskekjøpernes Forening støttet forslaget fra Norges Kystfiskarlag.
Fiskeridirektøren stilte spørsmål ved hvorfor den linefangede hysen ikke allerede er
bedre betalt hvis kvaliteten er så mye bedre enn annen hyse.
Fiskekjøpernes Forening viste til at de betaler bedre for linefisket hyse, men det koster
mer å drive med dette fisket, og dermed er det behov for en regulering som gir et
insentiv til å fiske hysen med line.
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Sjømat Norge informerte om at de ville vurdere forslaget fra Norges Kystfiskarlag, men
at det, som følge av den høye overreguleringen, nok ikke ville bli aktuelt å støtte
innføring av en slik ordning i 2016.
Fiskeridirektøren informerte reguleringsmøtet om at hun ville ta med seg innspillet
videre, men tvilte på at hun ville foreslå en egen ordning med kvotebonus for
linefisket hyse.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.

Fiskeridirektøren gikk deretter over til åpen gruppe, og foreslo at denne gruppen får
en tilsvarende andel av konvensjonell kvote som i inneværende år, det vil si 8 %.
Dette utgjør 5 945 tonn. Hun foreslo videre at fartøy i åpen gruppe gis et fritt fiske
innenfor gruppekvoten, og at det fastsettes garanterte kvoter. Forslag til kvoter
fremgår av tabell 12 i saksdokumentet.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til forslagene.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren har besluttet å endre sitt forslag, og viser til det nevnte kvotebyttet i
forbindelse med økning av ferskfiskordningen. Forslag til kvoter for fartøy i åpen
kystgruppe fremkommer i tabell 15.
Tabell 15 Forslag til kvoter (tonn) for fartøy i åpen kystgruppe 2016
Fartøylengde
Kvotefaktor
Garantert kvote
Under 8 meter
1,0
2
8-9,99 meter
1,4
3
Over 10 meter
1,6
3

Maksimalkvote
Fritt fiske
Fritt fiske
Fritt fiske
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REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62°N 2016

TOTALKVOTE OG AVSETNINGER

Fiskeridirektøren viste til at Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote for
sei nord for 62°N på 140 000 tonn i 2016, tilsvarende en økning på 14,8 % fra
inneværende år.
Fiskeridirektøren viste til prosessen opp mot utlysning av forskningskvoter for 2016
beskrevet under referatet for torsk nord for 62°N.
I 2015 er det avsatt 160 tonn sei nord for 62°N til undervisningsordningen,
forskningsformål og lærlingkvoter, og regneeksempelet i forslaget til reguleringer for
2016 legger dette kvantumet til grunn.
Fiskeridirektøren la til grunn at det avsettes 350 tonn sei til agn.
Fiskeridirektøren foreslo å videreføre avsetningen på 2 000 tonn sei til dekning av
fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske)
fra inneværende år.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til forslaget.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.
Fiskeridirektøren viste til forslaget om å innføre kvotefleksibilitet for sei over årsskiftet
på gruppenivå fra 2016.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til forslaget.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.
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FORDELING MELLOM REDSKAPSGRUPPER

Med utgangspunkt i en disponibel kvote på 121 440 tonn foreslo Fiskeridirektøren, i
tråd med landsmøtevedtak 7/01 og 6/07 i Norges Fiskarlag, følgende fordeling på de
ulike fartøygruppene:

Tabell 16: Gruppekvoter 2016
Redskapsgruppe
Andel (%)
Konvensjonelle
redskaper
Notgruppen
Trålgruppen
Sum

Gruppekvote
(tonn)
38
46 147

25
37
100

30 360
44 933
121 440

Det var ingen kommentarer til forslaget i Reguleringsmøtet.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.

REGULERING AV NOTFISKET ETTER SEI

Fiskeridirektøren foreslo at fartøy i notfisket etter sei reguleres med maksimalkvoter og
et garantert kvantum i bunn. Fiskeridirektøren foreslo videre at overreguleringen i
2016 ble redusert sammenlignet med inneværende år.
Fiskeridirektøren foreslo at maksimalkvotene i notfisket fastsettes som vist i tabell 17.
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Tabell 17: Forslag til kvoter i notfisket for 2016
Lengdegrupper
Kvotestige
Garanterte kvoter
Under 15 meter
1,00
74
15 – 20,9 meter
1,50
111
21 – 22,9 meter
2,03
150
23 – 25,9 meter
2,43
180
26 meter og over
2,82
209
Seinottillatelse
5,64
417

Maksimalkvoter
111
167
225
270
313
626

Forslaget i tabell 17 gir en overregulering på ca. 50 % mot ca. 75 % i inneværende år.
Dette innebærer kvoter omtrent på samme nivå som i inneværende år.
Norges Fiskarlag ønsket en overregulering på 75 %, tilsvarende inneværende år.
Kommunenes Sentralforbund mente at næringen kan være tjent med at
overreguleringen reduseres.
Pelagisk Forening støttet Fiskeridirektørens forslag.
Norges Kystfiskarlag anmodet Fiskeridirektøren om å være forsiktig med
overreguleringen i notflåten.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer til forslaget.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sine forslag.
Etter reguleringsmøtet har Fiskeridirektøren blitt gjort oppmerksom på at reguleringen
av åpen gruppe i fisket etter sei med not er uklar. Fisket i lukket gruppe kyst for
fartøy over 11 meter hjemmelslengde og fisket i åpen gruppe ble stoppet henholdsvis
9. november og 23. november. En del av fartøyene under 13 meter største lengde som
hadde fisket sin garanterte kvote av sei i kystgruppen gikk over til å fiske i åpen
gruppe for seinot. Denne kvoten kan fiskes med konvensjonelle redskap. Garantert
kvantum i denne gruppen er 62 tonn.
Fra 1997 til og med 2013 inneholdt seireguleringen nord for 62°N en
kvotebegrensningsparagraf som innebar at fartøy som fisket med flere redskap
samlet ikke kunne fiske utover den høyeste maksimalkvoten som gjaldt for en av
gruppene fartøyet deltok i. Bakgrunnen for at paragrafen ble tatt ut av reguleringen
var at Norges Fiskarlag mente at fartøy som hadde deltakeradgang både for not og
konvensjonelle måtte få adgang til å fiske begge disse kvotene. Bestemmelsen ble
innført i 1997 og har sin bakgrunn i ønsket om å begrense fisket med konvensjonelle
redskap. Utviklingen i fisket i tiden etter reguleringsmøtet høsten 2015 har
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synliggjort et behov for en begrensing i dette fisket. Fiskeridirektoratet foreslår å
gjeninnføre bestemmelsen om kombinasjonsdrift i fisket etter sei, men begrenset til
åpen gruppe. I tillegg foreslår Fiskeridirektøren å innføre krav om at fartøy i åpen
gruppe kyst som utnytter notkvoten, må fiske kvoten med not. Denne begrensningen
er nødvendig hvis det konvensjonelle fisket stoppes for å unngå proforma
arrangement basert på fiskemulighet i åpen gruppe not via redskapsfleksibilitet
tilbake til konvensjonelt fiske.

REGULERING AV FISKET ETTER SEI MED KONVENSJONELLE REDSKAP
Konvensjonelle havfiskefartøy
Behandling i Reguleringsmøtet
Fiskeridirektøren foreslo at konvensjonelle havfiskefartøy skal ha en andel på 11 % av
den konvensjonelle kvoten. Dette utgjør 5 076 tonn i 2016. Hun viste deretter til
forslaget om å avsette 500 tonn av gruppekvoten til konvensjonelle havfiskefartøy til
dekning av bifangst. Når det direkte fisket er stoppet, eller når det enkelte fartøy har
fisket sin maksimalkvote, settes bifangstprosenten til 25 %. Fiskeridirektøren foreslo
også at konvensjonelle havfiskefartøy reguleres med en maksimalkvote på 350 tonn.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sine forslag.

Lukket og åpen kystgruppe
Behandlingen i Reguleringsmøtet:
Fiskeridirektøren la til grunn at lukket gruppe får samme kvoteandel som i
inneværende år, dvs. 75 %. Gruppekvoten blir da 34 610 tonn.
Fiskeridirektøren foreslo å benytte Finnmarksmodellen med gruppeinndeling i fire
reguleringsgrupper etter hjemmelslengde som vist i tabell 12 i saksdokumentet.
Gruppekvotene følger Norges Fiskarlags vedtak fra 2007.
Fiskeridirektøren viste til forslaget om at fartøy i lukket gruppe reguleres med
maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn som vist i tabell 13 i saksdokumentet.
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Norges Fiskarlag var enige i at fisket etter sei reguleres med maksimalkvoter fra årets
begynnelse og ikke fritt fiske. Imidlertid mente organisasjonen at Fiskeridirektøren
hadde lagt seg på en for streng en overreguleringsgrad, og ønsket å heve
overreguleringen for fartøy over 11 meter hjemmelslengde.
Norges Kystfiskarlag og Sjømat Norge støttet Norges Fiskarlag.
Sjømat Norge åpnet opp for å starte med fritt fiske i 2016 og så foreta innstramninger i
løpet av året dersom det blir nødvendig.
Fiskeridirektøren informerte om at hun kunne øke overreguleringen noe for fartøy
over 11 meter hjemmelslengde.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren har besluttet å endre sitt forslag og øke overreguleringsgraden for
fartøy med hjemmelslengde over 11 meter i henhold til det som fremkommer i tabell
18. Forslag til kvoter fremkommer i tabell 19.

Tabell 18: Forslag til gruppekvoter og overregulering i 2016
ProsentOverregulering Overregulering
Hjemmelslengde andel
Gruppekvote (tonn) største lengde største lengde
under 11 meter over 11 meter
Under 11 m
28,3 %
9 795
3 000 %
1 500 %
11 - 14,9 m
26,0 %
8 998
1 000 %
500 %
15 - 20,9 m
25,9 %
8 964
700 %
350 %
3
21 - 27,9 m
19,8 %
6 853
700 %
350 %
Totalt
100 %
34 610
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Tabell 19 Revidert forslag til maksimalkvoter og garanterte kvoter i 2016 for konvensjonelle
kystfartøy i lukket gruppe
Garantert
kvote

Maksimalkvote
Maksimalkvote
største lengde under største lengde
11 meter
over 11 meter

Hjemmelslengde

Kvotefaktor
2016

under 7 meter
7 - 7,9
8 - 8,9
9 - 9,9
10 - 10,9

1,12
1,31
1,56
1,93
2,06

5,0
5,9
7,0
8,6
9,2

155,1
181,4
216,1
267,3
285,3

80,1
93,6
111,5
138,0
147,3

11 - 11,9
12 - 12,9
13 -13,9
14 -14,9

2,82
3,35
4,05
4,61

10,8
12,8
15,5
17,6

118,6
140,9
170,3
193,9

64,7
76,8
92,9
105,8

15 - 15,9
16 - 16,9
17 -17,9
18 - 18,9
19 - 19,9
20 - 20,9

5,65
6,30
6,95
7,67
8,31
8,89

25,2
28,1
31,1
34,3
37,1
39,7

207,9
231,9
255,8
282,3
305,8
327,2

117,0
130,4
143,9
158,8
172,0
184,0

21 - 21,9
22 - 22,9
23 - 23,9
24 - 24,9
25 - 25,9
26 - 26,9
27 - 27,9

8,54
8,90
9,26
9,62
9,90
10,26
10,55

26,8
27,9
29,0
30,1
31,0
32,1
33,0

214,0
223,0
232,1
241,1
248,1
257,1
264,4

120,4
125,5
130,5
135,6
139,6
144,6
148,7

Fiskeridirektøren viste til forslaget om at fartøy i åpen gruppe får samme kvoteandel i
2016 som i inneværende år på 14 % av den konvensjonelle kvoten. Dette gir en
gruppekvote på 6 461 tonn i 2016.
Fiskeridirektøren viste deretter til forslaget om at fartøyet i åpen gruppe gis fritt fiske
av sei innenfor gruppekvoten.
Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sine forslag.
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REGULERING AV TRÅLFISKET ETTER SEI
Behandlingen i Reguleringsmøtet:
Fiskeridirektøren la til grunn at trålerne gis en andel på 37 % av norsk totalkvote på
121 440 tonn, noe som gir en trålkvote på 44 933 tonn i 2016.
Fiskeridirektøren foreslo at det avsettes et kvantum på 500 tonn sei til dekning av
bifangst i trålfisket etter øyepål, vassild og sild nord for 62°N, og at denne som
tidligere trekkes fra seitrålernes gruppekvote.
Fiskeridirektøren foreslo videre at fartøy med pelagisk tråltillatelse eller
nordsjøtråltillatelse kan fiske inntil 100 tonn sei som bifangst, tilsvarende som i
inneværende år.
Fiskeridirektøren viste deretter til forslaget om at kvoten på 44 933 tonn blir fordelt
med en andel på 80 % til torsketrålerne og 20 % til trålere med seitråltillatelse. Ved en
inkurie er gruppekvotene i saksdokumentene ikke korrekte. Fiskeridirektøren viste til
at de korrekte gruppekvotene er 8 487 tonn til seitrålerne og 35 946 tonn til
torsketrålerne.

Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer til dette.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sine forslag.

Fiskeridirektøren informerte om at hun var interessert i å invitere næringen til
diskusjon om det kan være grunnlag for å slå sammen seitrål og torsketrål. En slik
sammenslåing vil bidra til forenkling av regelverket.
Norges Fiskarlag var positiv til Fiskeridirektørens initiativ, og ville gjerne delta i
diskusjonen.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer til dette.

Fiskeridirektøren foreslo at torsketrålerne reguleres med fartøykvoter uten
overregulering i henhold til tabell 14 i saksdokumentet. Fiskeridirektøren foreslo
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deretter at seitrålerne reguleres med fartøykvoter uten overregulering i henhold til
tabell 15 i saksdokumentet
Norges Fiskarlag ønsket en overregulering på 5 % både for torsketrålere og seitrålere.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren endrer sitt forslag i tråd med innspillet fra Norges Fiskarlag. Nytt
forslag til kvoter for torsketrålere og seitrålere fremkommer av tabell 20 og 21.

Tabell 20: Torsketrålernes kvotefaktorer og kvoter 2016 (tonn)
Trålgruppe
Faktor
Fartøykvoter
Småtrålere

0,58

212

Ferskfisk-/rundfrysetrålere

1,00

366

Fabrikktrålere

1,32

484

Tabell 21: Seitrålernes kvotefaktorer og kvoter 2016 (tonn)
Trålgruppe
Faktor
Fartøykvoter
Fartøy med kvotefaktor
0,35
249
Fartøy med kvotefaktor
0,75
534
Fartøy med kvotefaktor
0,85
605
Fartøy med kvotefaktor
1,00
712

FORSLAG TIL FORSKRIFT
Under henvisning til ovennevnte vil Fiskeridirektøren foreslå følgende forskrift om
regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2016:
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Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i
2016
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den ….. desember 2015 med hjemmel i
lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar
(havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37, 39 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om
retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak
11. februar 2000 nr. 99.

Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk, hyse og sei nord for 62°N i
2016.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande
inntil:
a) 411 240 tonn torsk i området nord for 62°N,
b) 120 700 tonn hyse i området nord for 62°N, og
c) 123 950 tonn sei i Norges territorialfarvann og økonomiske sone nord for
62°N.
Av kvantaene i første ledd avsettes 749 tonn torsk, 548 tonn hyse og 160 tonn sei til
forsknings-, lærling- og undervisningskvoter, 7 000 tonn torsk, 300 tonn hyse og 2 000
tonn sei til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske
(fritids- og turistfiske), 3 000 tonn torsk til oppfølging av kystfiskeutvalget for
Finnmark (kystfiskekvoten), 350 tonn sei til agnformål og 4 000 tonn torsk til dekning
av kvotebonus ved levendelagring.
Alle kvanta i forskriften angis i rund vekt.
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§ 3 Gruppekvoter for trålfartøy
Fartøy som har tråltillatelse kan fiske og lande inntil 130 842 tonn torsk, 45 544 tonn
hyse og 44 933 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til dekning av bifangst i
industritrålfisket.
Kvantaene i første ledd fordeles som følger:
1. fartøy med torsketråltillatelse fiske og lande inntil 130 092 tonn torsk, 44 794
tonn hyse og 35 946 tonn sei, og
2. fartøy med seitråltillatelse fiske og lande inntil 8 487 tonn sei. Fartøy med
seitråltillatelse kan i tillegg fiske og lande inntil 750 tonn torsk og 750 tonn
hyse som bifangst.

§ 4 Gruppekvote for notfartøy
Notfartøy kan fiske og lande inntil 30 360 tonn sei.

§ 5 Gruppekvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap
Fartøy som har tillatelse til å fiske med konvensjonelle redskap kan fiske og lande
inntil 265 649 tonn torsk, 74 308 tonn hyse og 46 147 tonn sei.
Kvantaene i første ledd fordeles som følger:
a) Konvensjonelle havfiskefartøy kan fiske og lande inntil 34 030 tonn torsk, samt
13 376 tonn hyse og 5 076 tonn sei, hvorav 500 tonn sei avsettes til bifangst.
b) Fartøy i lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy som har
mindre enn 500 m3 lasteromsvolum som fisker med konvensjonelle redskap,
kan fiske og lande inntil 206 373 tonn torsk, hvorav 17 200 tonn avsettes til et
tillegg for fartøy som lander all fangst fersk (ferskfiskordningen), samt 54 987
tonn hyse, hvorav 6 000 tonn avsettes til bifangst for fartøy under 15 meter
hjemmelslengde, og 34 610 tonn sei.
c) Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 25 246 tonn torsk, 5 945 tonn hyse og 6
461 tonn sei. Av gruppekvoten av torsk for åpen gruppe avsettes 2 100 tonn til
ferskfiskordningen.
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Utover avsetninger til ferskfisk- og bifangstordning nevnt i annet ledd bokstav b
fordeles kvantaene av torsk, hyse og sei på gruppene som følger:
a) Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan fiske og lande inntil 52 307
tonn torsk, 13 814 tonn hyse og 9 795 tonn sei.
b) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 11 meter til og med 14,99 meter kan
fiske og lande inntil 50 244 tonn torsk, 12 737 tonn hyse og 8 998 tonn sei.
c) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 15 meter til og med 20,99 meter kan
fiske og lande inntil 51 909 tonn torsk, 14 451tonn hyse og 8 964 tonn sei.
d) Fartøy med hjemmelslengde fra og med 21 meter og med mindre enn 500 m3
lasteromsvolum kan fiske og lande inntil 34 713 tonn torsk, 7 985 tonn hyse og
6 853 tonn sei.

§ 6 Kvotefleksibilitet for torsk, hyse og sei over årsskiftet på gruppenivå
Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste
eller godskrive gruppekvotene av torsk og hyse med et tilsvarende kvantum i 2016.
Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2016 kan Fiskeridirektoratet belaste
eller godskrive gruppekvotene av torsk, hyse og sei med et tilsvarende kvantum i
2017.
Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes restkvote, kan den
overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene.

Kapittel 2. Fiske med trål
§ 7 Fartøykvoter i fisket etter torsk og hyse
Fartøy med torsketråltillatelse og med kvotefaktor 1,00 kan fiske og lande en
fartøykvote på 1 480 tonn torsk og en fartøykvote på 509 tonn hyse.
Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy
etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle
redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet.
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§ 8 Fartøykvoter i fisket etter sei for fartøy med torsketråltillatelse
Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske og lande følgende fartøykvoter av sei:
Trålgruppe
Faktor
Småtrålere
0,58
Ferskfisk-/rundfrystrålere 1,00
Fabrikktrålere
1,32

Fartøykvote
212
366
484

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at kvote som ellers ville blitt tildelt trålfartøy
etter denne paragrafen, i stedet fiskes med fartøy som fisker med konvensjonelle
redskap i henhold til retningslinjer fastsatt av departementet.

§ 9 Fartøykvoter i fisket etter sei for fartøy med seitråltillatelse
Fartøy med seitråltillatelse kan fiske og lande følgende fartøykvoter av sei:
Kvotefaktor
0,35
0,75
0,85
1,00

Fartøykvote
249
534
605
712

Fiskeridirektoratet bestemmer faktoren for det enkelte fartøy med seitråltillatelse.
Ved avgjørelsen skal fartøyets størrelse i henhold til merkeregisteret pr. 1. januar
1998 legges til grunn.
Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 1. januar 1998 skal
erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte
skjæringsdato.

§ 10 Bifangst for fartøy med seitråltillatelse
Fartøy med seitråltillatelse kan ha inntil 15 % bifangst av torsk og hyse regnet i rund
vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst. I perioden fra og med 1.
januar til og med 31. mai 2016 er det tillatt å ha inntil 30 % bifangst av torsk og hyse
regnet i rund vekt av fangst om bord til enhver tid og av landet fangst.
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§ 11 Bifangst for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 100
tonn sei som bifangst.

Kapittel 3. Fiske med not
§ 12 Maksimalkvoter
Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sei
med not:
Hjemmelslengde Faktor
Under 15
15-20,99
21-22,99
23-25,99
26 meter og over
Seinottillatelse

1,00
1,50
2,03
2,43
2,82
5,64

Garantert
kvote
74
111
150
180
209
417

Maksimalkvote
111
167
225
270
313
626

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande tilsvarende kvote som
fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter.
Fartøy med adgang til å fiske sei med not kan også fiske seinotkvoten med
konvensjonelle redskaper. Redskapsfleksibiliteten etter første punktum gjelder ikke
for fartøy i åpen kystgruppe som fisker sei etter annet ledd.

§ 13 Beregning av kvote ved utskiftning og ombygging av fartøy
Ved utskiftning eller forlengelse til større fartøy etter 28. april 1999 skal
erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte
skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til
grunn.
Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av
Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i
merkeregisteret.
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Ved utskiftning eller ombygging til mindre fartøy etter 18. desember 2002, skal
kvoten beregnes etter utskiftningsfartøyets hjemmelslengde.

Kapittel 4. Konvensjonelle havfiskefartøy

§ 14 Kvoter
Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en
fartøykvote på 369 tonn torsk.
Konvensjonelle havfiskefartøy som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en
fartøykvote på 151 tonn hyse.
Konvensjonelle havfiskefartøy med adgang til å delta i fisket etter sei med garn, og
som har kvotefaktor 1,0 kan fiske og lande en maksimalkvote på 350 tonn sei.

§ 15 Bifangst
Konvensjonelle havfiskefartøy som ikke fyller vilkårene for å delta i det direkte fisket
etter sei med garn, kan ved fiske etter andre fiskeslag ha inntil 50 % bifangst av sei i
de enkelte fangster og av landet fangst i den tid det direkte fisket med konvensjonelle
redskaper er åpent.
Når det direkte fisket etter sei med konvensjonelle redskaper er stoppet, eller når det
enkelte fartøy har fisket sin maksimalkvote, kan konvensjonelle havfiskefartøy ha
inntil 25 % bifangst av sei i de enkelte fangster og av landet fangst.
Det er ikke adgang til å fiske bifangst av torsk eller hyse ut over fartøykvotene.

§ 16 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy på 28 meter største
lengde og over
Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy på eller over 28 meter største lengde
etter 9. desember 1994 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes
etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato.
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Ved forlengelse eller utskifting av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy på
eller over 28 meter største lengde i perioden fra 9. desember 1994 til 18. desember
1998 skal erstatningsfartøyets kvote i fisket etter torsk beregnes etter
utskiftingsfartøyets lengde.

Kapittel 5. Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy med mindre enn 500 m3
lasteromsvolum i lukket gruppe
§ 17 Fiske etter torsk
Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:
Kvoteenhet
HjemmelsKvoteenhet
Største lengde
lengde
(garantert kvote) (maksimalkvote)
Under 11 m
11 - 14,9 m
15 - 20,9 m
21 - 27,9 m

Under 11 m
Over 11 m
Under 11 m
Over 11 m
Under 11 m
Over 11 m
Under 11 m
Over 11 m

18,5140
18,5140
20,7840
20,7840
21,8910
21,8910
21,0698
21,0698

27,7709
23,1425
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Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta torsk (tonn):

HjemmelsKvotefaktor
lengde
under 7 meter
7 - 7,9
8 - 8,9
9 - 9,9
10 - 10,9
11 - 11,9
12 - 12,9
13 -13,9
14 -14,9
15 - 15,9
16 - 16,9
17 -17,9
18 - 18,9
19 - 19,9
20 - 20,9
21 - 21,9
22 - 22,9
23 - 23,9
24 - 24,9
25 - 25,9
26 - 26,9
27 - 27,9

1,21
1,43
1,70
2,08
2,25
3,06
3,63
4,40
5,01
5,92
6,59
7,27
8,03
8,71
9,31
8,91
9,30
9,67
10,04
10,34
10,73
11,02

Garantert
kvote
22,4
26,5
31,5
38,5
41,7
63,6
75,4
91,4
104,1
129,6
144,3
159,1
175,8
190,7
203,8
187,7
195,9
203,7
211,5
217,9
226,1
232,2

MaksimalMaksimalkvote største kvote største
lengde under lengde over 11
11 meter
meter
33,6
28,0
39,7
33,1
47,2
39,3
57,8
48,1
62,5
52,1

Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvotene.
Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av torsk i medhold av
strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme
kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.
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§ 18 Ferskfiskordningen
Fra og med 2. mai 2016 kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 17
fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst i tidsrommet mandag kl. 00.00
til søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 27. juni 2016.
Det er et vilkår at torskefangsten landes som rund eller sløyd, hodekappet torsk, og
registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og
sluttseddel.
Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som
overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har
torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.
Tillegg som beskrevet i første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i
henhold til § 33 sjette ledd om levendelagring av torsk.

§ 19 Fiske etter hyse
Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:
Kvoteenhet Kvoteenhet
(garantert (maksimalkvote)
kvote)

Hjemmelslengde

Største
lengde

Under 11 m

Under 11 m
Over 11 m

5,4997
5,4997

93,4949
49,4973

11 - 14,9 m

Under 11 m
Over 11 m

5,1696
5,1696

51,6959
28,4327

15 - 20,9 m

Under 11 m
Over 11 m

5,8706
5,8706

23,4822
14,6764

21 - 27,9 m

Under 11 m
Over 11 m

5,8743
5,8743

23,4855
14,6770
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Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta hyse (tonn):
HjemmelsKvotefaktor
lengde
under 7
meter
7 - 7,9
8 - 8,9
9 - 9,9
10 - 10,9

Garantert
kvote

Maksimalkvote Maksimalkvote
største lengde største lengde
under 11 m
over 11 m

1,12

6,2

104,7

1,31
1,56
1,93
2,06

7,2
8,6
10,6
11,3

122,5
145,9
180,4
192,6

55,4
64,8
77,2
95,5
102,0

11 - 11,9
12 - 12,9
13 -13,9
14 -14,9

2,85
3,38
4,10
4,67

14,7
17,5
21,2
24,1

147,3
174,7
212,0
241,4

81,0
96,1
116,6
132,8

15 - 20,9
21 - 27,9

7,83
7,83

46,0
46,0

183,9
183,9

114,9
114,9

Det er ikke adgang til å ha bifangst av hyse utover de fastsatte kvotene.
Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de
garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten, kan ha inntil 30 %
bifangst av hyse i de enkelte fangster og ved landing.

Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av hyse i medhold av
strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme
kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.
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§ 20 Fiske etter sei
Kvoteenhet etter hjemmelslengde og største lengde er som følger:
HjemmelsKvoteenhet
Kvoteenhet
Største lengde
lengde
(garantert kvote) (maksimalkvote)
Under 11 m
Under 11 m
4,4677
138,4995
Over 11 m
4,4677
71,4836
11 - 14,9 m
Under 11 m
3,8233
42,0558
Over 11 m
3,8233
22,9395
15 - 20,9 m
Under 11 m
4,6005
36,8041
Over 11 m
4,6005
20,7023
21 - 27,9 m
Under 11 m
3,1326
25,0608
Over 11 m
3,1326
14,0967

43

Fartøy med adgang til å delta kan fiske følgende kvanta sei (tonn):
Maksimalkvote Maksimalkvote
HjemmelsGarantert
Kvotefaktor
største lengde største lengde
lengde
kvote
under 11 meter over 11 meter
under 7
80,1
1,12
5,0
155,1
meter
93,6
7 - 7,9
1,31
5,9
181,4
11,5
8 - 8,9
1,56
7,0
216,1
138,0
9 - 9,9
1,93
8,6
267,3
147,3
10 - 10,9
2,06
9,2
285,3
11 - 11,9
12 - 12,9
13 -13,9
14 -14,9

2,82
3,35
4,05
4,61

10,8
12,8
15,5
17,6

118,6
140,9
170,3
193,9

64,7
76,8
92,9
105,8

15 - 15,9
16 - 16,9
17 -17,9
18 - 18,9
19 - 19,9
20 - 20,9
21 - 21,9
22 - 22,9
23 - 23,9
24 - 24,9
25 - 25,9
26 - 26,9
27 - 27,9

5,65
6,30
6,95
7,67
8,31
8,89
8,54
8,90
9,26
9,62
9,90
10,26
10,55

25,2
28,1
31,1
34,3
37,1
39,7
26,8
27,9
29,0
30,1
31,0
32,1
33,0

207,9
231,9
255,8
282,3
305,8
327,2
214,0
223,0
232,1
241,1
248,1
257,1
264,4

117,0
130,4
143,9
158,8
172,0
184,0
120,4
125,5
130,5
135,5
139,6
144,6
148,7

Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de
garanterte kvotene. Fartøy som har fisket maksimalkvoten kan ha inntil 20 % bifangst
av sei i de enkelte fangster og ved landing.
Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av sei i medhold av
strukturkvoteordningen, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme
kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.
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§ 21 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging av fartøy mindre enn 500 m3
største lasteromsvolum
Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 21. desember 1998 for fartøy som
hadde adgang til å delta i lukket gruppe (gruppe I) i 2002, skal erstatningsfartøyets
kvote i fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde før nevnte
skjæringsdato. For øvrige fartøy i lukket gruppe er skjæringsdatoen 1. november
2002. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i merkeregisteret til grunn.
Ved forlengelse eller utskifting til lengre fartøy etter 1. november 2002, skal
erstatningsfartøyets kvote i fisket etter hyse og sei beregnes etter utskiftingsfartøyets
lengde før nevnte skjæringsdato. Ved avgjørelsen legges tidspunktet for innføring i
merkeregisteret til grunn.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra kravet om at utskiftingen eller
forlengelsen må være innført i merkeregisteret innen skjæringsdatoen dersom
manglende registrering skyldes forhold på myndighetenes hånd. Fiskeridirektoratet
er klageinstans.
Tidspunktet for utstedelse av identitetsbevis eller målebrev utstedt av
Sjøfartsdirektoratet sentralt likestilles med tidspunktet for innføring i
merkeregisteret.
Ved utskifting eller ombygging til mindre fartøy etter 31. desember 2001 skal kvoten i
fisket etter torsk beregnes etter utskiftingsfartøyets lengde. For fisket etter sei og hyse
er skjæringsdatoen 1. november 2002.

Kapittel 6. Fiske med konvensjonelle redskap med fartøy i åpen gruppe

§ 22 Fiske etter torsk
Fartøy med adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe kan fiske følgende
kvanta torsk (tonn):
Største lengde Garantert kvote Maksimalkvote
Under 8 m
8 – 9,99 m
10 m og over

15
21
24

21
29
34
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Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter.
§ 23 Kystfiskekvoten
Eiere av merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som er bosatt i Finnmark, NordTroms og øvrige kommuner i Troms og Nordland, og som er omfattet av det
geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning etter tredje
ledd, kan i tillegg til kvoten i § 22, fiske et kvotetillegg av torsk etter at melding er
sendt, jf. fjerde ledd.
Kvotetillegget etter første ledd er som følger (tonn):
Største lengde Kvotetillegg Maksimalkvote- Maksimalkvote(garantert
tillegg største
tillegg største
kvantum)
lengde under 11 lengde over 11
meter
meter
Under 8 m
9,5
15,7
9,6
8 – 9,99 m
14,0
23,5
14,7
10 m og over
17,7
28,5
18,1
Det geografiske virkeområdet omfatter følgende kommuner eller deler av kommune:
Finnmark:
Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino,
Kvalsund, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Porsanger, Sør-Varanger,
Tana, Vadsø og Vardø.
Troms:
Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord,
Sørreisa, Salangen, Gratangen, Lavangen og Skånland. For merkeregistrerte fartøy i
Tromsø kommune må eier av fartøy være bosatt i en av grunnkretsene Jøvik,
Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik,
Breivika eller Ullsfjordmoane.
Nordland:
Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes.
Før oppstart av fisket på tilleggskvoten tar til, skal det sendes skriftlig melding til
Fiskeridirektoratet med alle nødvendige opplysninger om organisasjonsnummer,
kommune, startdato, fartøy, registreringsmerke samt eiers navn og bostedsadresse.
Pliktig melding skal gis per telefaks på nr. 55 23 80 90, på følgende e-post:
postmottak@fiskeridir.no eller per brev: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.
Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte kvoter.
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§ 24 Ferskfiskordningen
Fra og med 2. mai 2016 kan fartøy som lander all fangst fersk i tillegg til kvoten i § 22
fiske og lande inntil 20 % torsk regnet av samlet fangst i tidsrommet mandag kl. 00.00
til søndag kl. 23.59. Tillegget økes til 30 % fra og med 27. juni 2016.
Det er et vilkår at torskefangsten landes som rund eller sløyd, hodekappet torsk, og
registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og
sluttseddel.
Fartøy som har torskekvote igjen skal kun kvotebelastes for den andelen torsk som
overstiger tillegget etter første ledd på ukebasis. Dersom fartøyet ikke har
torskekvote igjen, inndras denne andelen eller verdien av den.
Tillegg som beskrevet i første ledd kan ikke gis for fangst som kvotebelastes i
henhold til § 32 sjette ledd om levendelagring av torsk.

§ 25 Fiske etter hyse
Fartøy med adgang til å delta i fisket etter hyse i åpen gruppe, kan fiske hyse uten
kvotebegrensning, og har følgende garanterte kvote hyse (tonn):
Fartøylengde
Under 8 m
8 – 9,9 m
Over 10 m

Garantert kvote
2
3
3

§ 26 Fiske etter sei
Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe, kan fiske sei uten kvotebegrensning.
Hvert fartøy har en garantert kvote på 5 tonn.
Dersom fisket blir stoppet, kan det enkelte fartøy fortsette fisket innenfor de
garanterte kvotene. Fartøy som har fisket den garanterte kvoten kan ved fisket etter
andre arter ha inntil 20 % bifangst av sei i de enkelte fangster og ved landing.
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Kapittel 7. Fellesbestemmelser m.v.

§ 27 Trålere med kombinasjonsdrift
Fartøy som har tillatelse til å drive trålfiske etter torsk og hyse og som driver slikt
fiske i kombinasjon med konvensjonelle redskap, kan ikke fiske mer enn kvoten for
vedkommende størrelsesgruppe med mindre fartøyet er tildelt større kvote i
medhold av § 7.

§ 28 Kombinasjonsdrift i fisket etter sei
Fartøy i åpen gruppe som fisker med flere redskap kan samlet ikke fiske utover den
høyeste maksimalkvoten som gjelder for en av gruppene fartøyet deltar i.

§ 29 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor
reguleringsåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte
fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av
dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av
bestemmelser om spesielle kvoteordninger. Bestemmelsen i første og annet punktum
gjelder ikke for fiske etter sei for fartøy som i løpet av året har hatt tildelt både
torsketråltillatelse og seitråltillatelse.
Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles
det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor
reguleringsåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier
fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst
med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten
for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret
med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen
gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det
kvantumet som er størst trekkes fra.
Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd
fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst
med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for
det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av
reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.
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Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis
fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor
reguleringsåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet.
Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte
fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har
fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet
punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.
Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av
reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det
passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende
gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse
som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er
tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende
gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført
både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning
for tilsvarende tillatelse.
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og
tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har
skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd
dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i
de siste to årene.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet
punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn
av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene
for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 30 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy.
Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.
Når et salgslag, i medhold av lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av
viltlevande marine ressursar (fiskesalgslova) § 14, jf. § 13, har iverksatt tvungen
fangstdirigering i seinotfisket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av fangst
mellom fartøy som er påmeldt og deltar i fisket. Salgslaget fører egen oversikt over
gitte tillatelser. Oversikten gjøres tilgjengelig for Fiskeridirektoratet.
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Når et salgslag, i medhold av fiskesalgslova § 13, har innført reguleringer av hensyn
til avtaket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet
mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med
snurrevad. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Salgslaget fører
egen oversikt over gitte tillatelser, og skal fortløpende informere FMC i
Fiskeridirektoratet.

§ 31 Samfiske
Uten hinder av forbudene i §§ 28 og 29 kan to fartøy med hjemmelslengde under 11
meter på følgende vilkår drive samfiske:
a) Fiskeridirektoratet må ha mottatt skriftlig melding om samfiske før fisket tar
til. Ved påmelding skal alle nødvendige opplysninger om deltakende
fartøyer, registreringsmerke, organisasjonsnummer og eiere oppgis. Det må
også gis melding når samfisket opphører. Pliktige meldinger skal sendes på
telefaks nr. 55 23 82 76 eller e-post fmc@fiskeridir.no.
b) Fartøyene har samme adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk,
hyse og sei nord for 62°N.
c) Ved samfiske med ulike eiere, må begge eierne ha hatt adgang til å delta i
fisket med et fartøy i 2014 eller 2015, og landet følgende minimumskvantum
av torsk i ett av årene:
Hjemmelslengde Minimumsfangst for ett av årene 2014 eller 2015
Under 7 meter
4 tonn
7-7,9 meter
5 tonn
8-8,9 meter
6 tonn
9-9,9 meter
7 tonn
10-10,9 meter
8 tonn
Ved samfiske med egne fartøy, må eieren ha hatt adgang til å delta i fisket
med to fartøy i 2014 eller 2015, og landet minimumskvantum av torsk i
henhold til tabellen ovenfor med to fartøy i ett av årene.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet.
d) Fartøyeier må stå om bord under fisket og underskrive landings- eller
sluttseddel. Dersom fartøyene har ulike eiere må begge fartøyeierne stå om
bord under fisket og begge fartøyeierne må underskrive landings- eller
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sluttseddel. Det skal fylles ut en seddel for hvert av fartøyene med angivelse
av hvilket fartøy som har utøvet fiske og hvilket fartøy i samfiskelaget som
skal kvotebelastes. Innenfor hvert enkelt fartøys kvote bestemmer
fartøyeierne hvor mye av fangsten av torsk, hyse og sei som skal føres på det
enkelte fartøy i samfiskelaget.
e) Det passive fartøyet i samfiskelaget kan ikke drive fiske eller lande fangst i
den tiden fartøyene er påmeldt samfisket.
f) Fartøy kan bare delta i ett samfiskelag i løpet av reguleringsåret.

§ 32 Tiltak for vern av kysttorsk
Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske etter torsk med
konvensjonelle redskap innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg til forskriften.
Alt fiske med snurrevad er forbudt innenfor fjordlinjene, også etter andre arter enn
torsk, hyse og sei. Fartøy med største lengde under 11 meter kan likevel fiske etter
flyndre og lysing fra og med 1. juni til og med 31. desember. Ved fiske etter flyndre
skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm.
Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med
konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen nord for 62°N. Fra og med 1. januar til
og med 30. juni er det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og
04. Fra og med 1. januar til og med 24. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i
statistikkområde 00 og 05. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å
fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 06 og 07. Det er videre tillatt å fiske inn til
fjordlinjene i Lofoten oppsynsdistrikt i den perioden og i de områdene
Lofotoppsynet er satt.
Det særskilt vernede området ved Henningsvær, som er angitt i vedlegg til
forskriften, er stengt fra og med 1. januar til og med 30. juni for fartøy med største
lengde over 11 meter. Fiskeridirektoratet kan justere områdets utstrekning dersom
dette er nødvendig for å verne kysttorsk utenfor grensen. Fiskeridirektoratet kan
gjøre unntak fra forbudet for fartøy over 11 meter som fisker med andre
konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være tilstrekkelig store
konsentrasjoner av skrei i området. Fiskeridirektoratet kan bestemme at et slikt
unntak kun skal gjelde fartøy med største lengde under 15 meter. Områdets ytre
grenser er fjordlinjer hele året.
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Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt fiske, også etter andre arter enn torsk,
hyse og sei, i et område innenfor strekningen Henningsvær – Stamsund dersom dette
er nødvendig for å verne kysttorsk. Et slikt forbud skal ikke være til hinder for fiske
med håndsnøre eller fiskestang. Fiskeridirektoratet kan ytterligere begrense eller
forby fisket etter torsk innenfor fjordlinje på Valbergfeltet ved Henningsvær ved
dominerende forekomster av kysttorsk. Videre kan Fiskeridirektoratet i det samme
området tillate fiske også for fartøy større enn 15 meter dersom det er store
konsentrasjoner av skrei.
Fra og med 1. mars til og med 31. mai er alt fiske forbudt i et område i
Borgundfjorden som er angitt i vedlegg til forskriften, også etter andre arter enn
torsk, hyse og sei. Forbudet gjelder likevel ikke fiske med håndsnøre eller fiskestang.
Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for fartøy som fisker med andre
konvensjonelle redskap enn snurrevad dersom det anses å være vesentlige
konsentrasjoner av skrei i området.
Fra og med 1. mars til og med 31. mai er det videre forbudt å fiske med stolpesatte
garn i et område øst for en linje trukket mellom følgende posisjoner (Heissafjorden):
1.
N 62º 28,18’ Ø 06º 05,42’ Tuneset
2.
N 62º 28,16’ Ø 06º 03,91’ Erkneflua
3.
N 62º 26,21’ Ø 06º 03,35’ Eltraneset
Det er likevel tillatt med stolpesatte garn når høyde på strukket maske i garn og
stolper totalt er mindre enn 23 meter.
Fartøy som kan fiske etter andre arter enn torsk innenfor fjordlinjene med
konvensjonelle redskap, kan i dette området maksimalt ha 5 % bifangst av torsk i
vekt i de enkelte fangster og ved landing. Fartøy under 15 meter kan ha inntil 20 %
bifangst av torsk. Fartøy som har forbud mot å fiske torsk med konvensjonelle
redskap innenfor grunnlinjen, kan ved fiske etter andre arter i området mellom
grunnlinjen og fjordlinjene maksimalt ha 20 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte
fangster og ved landing dersom ikke annet er bestemt. All fangst av torsk avregnes
fartøyets kvote, eller den til enhver tid gjeldende ferskfiskordning, jf. §§ 18 og 24.
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§ 33 Levendelagring av torsk i fisket med konvensjonelle redskaper - kvoteavregning
og plikter ved rømming
Før fartøyet starter fiske etter torsk som skal føres levende om bord, skal det sendes
skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen fartøyet er
hjemmehørende.
Ved landing uten at omsetning skjer samtidig, skal landingsseddel fylles ut.
Kvantumet belastes kvote på vanlig måte, hvis ikke unntakene i femte eller sjette
ledd kommer til anvendelse.
Levende fisk skal røktes minst en gang hvert døgn. Ved rømming skal fisker straks gi
Fiskeridirektoratets regionkontor og vedkommende salgslag skriftlig melding.
Henvisning til landingsseddel, antatt årsak og omfang skal oppgis.
Ved førstehåndsomsetning skal sluttseddel fylles ut. Kvantumet belastes kvote
dersom det ikke er skrevet landingsseddel for fisken tidligere.
Dersom det tidligere er skrevet landingsseddel for fisken, skal kvantumet på
sluttseddelen representere kvotebelastning i følgende tilfeller:
a) Når avviket mellom kvanta på landingsseddel og sluttseddel ikke er større
enn det som følger av naturlige sesongmessige variasjoner i fiskens kondisjon,
og/eller
b) Når avviket skyldes rømming, som er en følge av en hendelse utenfor fiskers
kontroll eller noen som handler på hans vegne. Kvantumet på sluttseddelen
gjelder bare dersom fisker sannsynliggjør hva som er årsaken, omfanget og at
hendelsen ligger utenfor fiskers kontroll eller noen som handler på hans
vegne.
Endelig kvotebelastning skal utgjøre 50 % av kvantumet på sluttseddelen for torsk
som har vært eller skal settes i mellomlagringsmerd. Det er et vilkår om minimum en
uke lagring i merd for å få utløst 50 % kvotebelastning. Det er et vilkår at kvotetype
”bonuskvote ved levende lagring” angis på landings- og sluttseddel
Vedkommende salgsorganisasjon treffer beslutninger etter femte og sjette ledd.
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§ 34 Kvotefaktorer
Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene på grunnlag av det enkelte fartøys
kvotefaktorer.
§ 35 Bifangst for kystfartøy som ikke kan delta i fisket
Merkeregistrerte kystfartøy som ikke har adgang til å delta i åpen og lukket gruppe,
kan ved fiske etter andre arter ha inntil 10 % bifangst til sammen av torsk, hyse og sei
ved landing. Samlet bifangst av torsk kan ikke overstige 2 tonn i løpet av
kalenderåret.

§ 36 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller kvotene
avsatt til ferskfiskordning og bonusordning er beregnet oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er
nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring
av fisket.

Kapittel 8. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 37 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i
medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova §
59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og
overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 38 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av
forskriften, straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme
måte straffes medvirkning og forsøk.
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§ 39 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016.
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Med hilsen

Stein-Åge Johnsen
seksjonssjef
Maja Kirkegaard Brix
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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