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Innledning:  

«Kystfiskekvota» - en funksjonell avsetning i tråd med Stortingets vedtak. 

 

Kystfiskekvota har fått virke i fire år. Politisk og forvaltningsmessig synes det nå som at 

avsetningen på 3000 tonn torsk endelig har kommet fiskerne og samfunnene i STN-området 

til gode, slik vedtaket i 2012 fra Stortinget lyder. 

 

For reguleringsåret 2016 er det ut over ordinær Gruppe II-kvote – som er halvparten av 

ordinær Gruppe I – kvote, gitt tillegg for fiskerne i STN-området med to påplussninger, hhv. 

16 tonn med virkning fra 1. januar og ytterligere 10 tonn fra 23. april 2016. Totalt 26 tonn. 

 

Iverkettelse av Stortingsvedtaket er å anse som et gjennombrudd for konkrete politiske, så vel 

forvaltningsmessige tiltak i.m.a. nevnte vedtak. 

Således er Gruppe II i STN-området likestilt med fartøyeiere i Gruppe I i fiske etter torsk. 

 

En slik likestilling ansees som naturlig også blir innført for fiske etter de tradisjonelle 

hvitfiskartene, i særdeleshet sei, samt etter NVG, og nå også for makrell i tråd med med egen 

avsetning for den nordlige utbredelsen. 

 

 

Innspill til saken. 

Som nevnt over ligger det nå fast at Stortingets vedtak fra 2012 er tilgodesett med en 

forvaltning om følger opp forutsetningene gitt av Stortinget. 

 

Bivdi er av den oppfatning at det nå som anbefaling fra Fiskeridirektøren til  « - Forskrift om 

regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2017» kan fremkomme følgende: 

 

« -Eiere av merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe som er bosatt i Finnmark, Nord-Troms og 

øvrige kommuner i Troms og Nordland, og som er omfattet av det geografiske virkeområdet 

til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning etter annet ledd, kan i tillegg til kvoten i § 22, 

fiske et kvotetillegg på ??  tonn torsk,» 

 

«Tillegget fremkommer som differansen mellom maksimalkvoten for fiske i Gruppe 1 og 

Gruppe II. Et slik at Gruppe I og Gruppe II er likestilt i virkeområdet.» 

Tillegget på minimum 26 tonn bør defor ligge fast også for 2017. 
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Kvotetillegget får derved konsistens. Særlig sett med bakgrunn i overnevnte vedtak fra 

Stortinget. 

Påmelding med henvisning til 3. ledd er etter vår mening unødvendig byråkrati for både fisker 

og forvalter. 

Når gunnkvoten for det enkelte fartøy  i Gruppe II i STN-området er fisket opp er det derfor  

unødvendig med ekstra byråkrati. 

 

 

Mvh 

Bivdi 

Torulf Olsen 

Leder 

 

 


