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Posisjonsnotat - Politikkutvikling ved bruk og forvaltning av 
Kystfiskekvoten vs. Sametingets budsjett  

 
Bruk av Kystfiskekvoten i åpen gruppe 
Forslag:  

- Fiskere (A og B) som fisker i åpen gruppe skal ha samme rett og mulighet til likt 

inntektsgrunnlaget, som fiskere i lukket gruppe. 

I dag har en yrkesfisker i lukket gruppe (der en kjøper/selger kvoter) med en båt i gruppen 9 – 9,99 meter en 
garantertkvote på 65,1 tonn torsk, mens en yrkesfisker som fisker i åpen gruppe (ikke lov med kjøp/salg av 
kvoter) har en maksimalkvote på 29 tonn. Dvs. en fisker som vil fiske i åpen gruppe - og spare seg for 
kvotekjøp på ca. kr. 1 million – får en torskekvote som litt under ½-parten mindre enn en fisker som deltar i 
lukket gruppe. Kvotegapet mellom åpen og lukket gruppe gir en betydelig redusert inntekt for fisker i åpen 
gruppe i sammenligning med de i som deltar i lukket gruppe. 
 
Mange fiskere ønsker å fiske i åpen gruppe siden 
kvoten er gratis, men på grunn av liten kvote blir de 
«presset» til å kjøpe kvote og etablere seg i lukket 
gruppe. 
Etter 2011 har Fiskeridepartementet avsatte en 
Kystfiskekvoten på 3 000 tonn torsk. Denne kvoten 
har som målsetting å bedre inntektsgrunnlaget for 
fiskere i samiske områder. Kvoten er tillagt fiskere i 
åpen gruppe i STN-området. Sametinget har i tiden 
etter 2011 – i påvente av behandling i Fjordfiske-
nemnda - ikke lagt noen sterke føringer i bruk av 
Kystfiskekvoten, men kun foreslått at en del av denne 
kvoten måtte bli tildelt som en tilleggskvote som 
kommer i tillegg til ordinær kvote i åpen gruppe. 
 
Ved likestilling av kvoter i åpen og lukket (se tabell 1) 
er det rimelig å anta at mange flere enn i dag vil selge 
sine rettigheter (kvoter) i lukket gruppe, for deretter å fortsette sitt fiske i åpen gruppe. Grunnen til dette er 
som regel at en ved å gjøre dette salget så vil tjene en million eller to, og fortsatt kunne fiske i åpen gruppe der 
kvotene er gratis.  
Deltakelsen i åpen gruppe vil ut fra dette øke unormalt og fiskekvotene for de som deltar i åpen gruppe vil gå 
ned ettersom antall fisker i gruppen øker. For å hindre at noen prøver tjene på kvotesalg og samtidig fortsette 
sitt fiske i åpen gruppe, kan en foreslå at de som selger sine kvoter i lukket gruppe ikke kan dra nytte av 
Kystfiskekvoten de første 5 årene etter salget. De kan gjerne fiske på grunnkvoten i åpen gruppe, men de får 
ikke tildelt rettigheter til å fiske på Kystfiskekvoten de 5 første årene. 
 
Forslag: 

- Sametinget er mot kjøp/salg av kvoter og de fiskere som selger sine kvoterettigheter i 
lukket gruppe får en karantenetid på 5 år før de kan fiske på Kystfiskekvoten. 

 
 

Tabell 1 

Lukket gruppe 
 

Åpen Gruppe 

 
 
Ordinær 9- 9,9 meters 
kvote i 2015 – torsk 
 
Ca. 61,5 tonn 
 
 
 
                             

 
Tillegg fra 
Kystfiskekvoten: 
 
Ca. 32,5 tonn                                      

Ordinær 9-9,9 meters 
kvote i 2015 – torsk 
 
Ca. 29 tonn                                        

Sum: 61,5 tonn Sum: 61,5 tonn 
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Fjordfiskenemnda hadde møte i Mehamn den 25.08.2015. I sak om bruk av Kystfiskekvoten 
uttalte nemnda følgende:  
 

- Kvoten i åpen gruppe skal være like stor som i lukket gruppe, og Kystfiskekvoten skal 

bidra til dette. 

For å få til en likestilling mellom åpen og lukket gruppe mener Fjordfiskenemnda at en skal bruke 
Kystfiskekvoten til å justeres opp kvoten i åpen gruppe, og med dette likestille inntektsgrunnlaget til 
fiskere i åpen og lukket gruppe. 
 
Fjordfiskenemnda argumenterte også for at en likestilling mellom kvoter i lukket og åpen gruppe, 
også vil føre til at fiskere i åpen gruppe vil ta med mannskap da inntektsgrunnlaget blir større, samt at 
kvoten og inntekten for sesongen blir mer forutsigbar enn med dagens ordning. 
 
Sametinget har vært mot forslaget om kjøp og salg av fiskerettigheter (kvoter), og Fjordfiskenemndas 
forslag i bruken av Kystfiskekvoten støtter opp under Sametingets politikk hvor fiskere i sjøsamiske 
områder skal kunne fiske uten å kjøpe kvoter. 
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