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VEDRØRENDE KVOTEFLEKSIBILITETSORDNINGEN, REFORDELINGSPRINSIPPER 

OG KVOTEBYTTER I TORSKEKSEKTOREN 

 

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 30.-31 oktober 2018 og fattet 

følgende vedtak: 

 

«Kvotefleksibilitetsordningen 

Norges Fiskarlag har foretatt en vurdering av gjeldende praksis knyttet til håndteringen av 

kvotefleksibilitetsordningen. Erfaringer fra siste års fiske har vist behov for overføringer av ufisket 

kvantum fra kystflåten til havfiskeflåten.  

 

Dersom dette fiskemønsteret vedvarer er det viktig for alle grupper at tilgjengelig kvotegrunnlag ved 

årets start er så forutsigbart som mulig. For å bidra til dette går Norges Fiskarlag inn for at ingen skal 

få redusert sin kvotefleksibilitet i det påfølgende år som følge av fiske på refordelt kvote. 

 

For å øke forutsigbarheten går Fiskarlaget inn for at alle fartøygrupper gis 10 % overføring påfølgende 

år dersom det er rom for det innenfor totalkvoten. 

  

Norges Fiskarlag er av den oppfatning at gjeldende praksis må justeres slik at alle fartøygrupper får 10 

% overføringer påfølgende år, dersom det er rom for det innenfor totalkvoten. 

 

Den foreslåtte endringen av avregningsprinsipp vil bidra til å sikre at Landsmøtets fordelingsvedtak 

opprettholdes. 

 

Refordelingsprinsipper 

Prinsipper for refordeling som følge av at flåtegrupper ikke utnytter sine tildelte kvoterammer er 

behandlet i organisasjonen ved en rekke anledninger. Det vises her bl.a. til retningslinjer nedfelt i 

landsmøtevedtak 6/07 og arbeidsutvalgsvedtak 13/06. I tillegg er det fattet særskilte vedtak med 

retningslinjer knyttet til refordelinger i kystgruppens makrellfiske. 

 

Refordelinger har imidlertid blitt mer krevende å gjennomføre etter at man etablerte 

kvotefleksibilitetsordningen, da det både skal tas hensyn til at norske kvoter skal fiskes opp, samtidig 

som reguleringsgrupper som ikke utnytter sine kvoter skal kunne få overført tillatte nivåer av sine 

gruppekvoter til påfølgende reguleringsår.  

 

Kvotebytter 

I havfiskeflåten har en allerede etablert kvotebytteordninger i ulike fiskerier på fartøynivå, mens det så 
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langt ikke er etablert slike ordninger innenfor kystflåten. Kvotebytter er også mulig å gjennomføre 

mellom ulike reguleringsgrupper/flåtegrupper, men dette betinger at det foreligger ufordelte kvanta av 

fiskeslag som ikke er fordelt på fartøynivå på det tidspunkt en slik bytteordning skal gjennomføres. 

Vanligvis fordeles gruppekvotene fullt ut på deltakende fartøy ved årets start, og derfor har det vist seg 

vanskelig å gjennomføre slike kvotebytter midt i et reguleringsår.  

 

Kvotebytteordninger i kystflåten på fartøynivå er bl.a. drøftet i Eidesen-utvalgets innstilling, og 

Fiskarlaget har uttalt at en er positiv til å utrede slike ordninger ytterligere. Norges Fiskarlag vil jobbe 

videre med spørsmål knyttet til kvotebytter i forbindelse med oppfølgingen av Eidesen-utvalgets 

innstilling.  

  

Kvotefleksbilitet/kvoteoverføring i hvitfisksektoren 2018 - 2019 

Norges Fiskarlag viser til organisasjonens vedtak fra mai d.å. vedrørende havfiskeflåtens ad hoc 

kvoteoverføringsordning for torsk fra 2017 til 2018. Fiskarlaget konstaterer at Nærings- og 

fiskeridepartementet i brev av 3. august d.å. påpeker at det å gjennomføre engangsordninger som 

diskriminerer mellom fartøy, og dermed kan ha følger for ressursfordelingen, bør være drøftet bredt 

for å sikre legitimitet. Norges Fiskarlag legger derfor til grunn at reguleringsgruppene i både hav- og 

kystfiskeflåten behandles likt med hensyn til kvoteoverføringsadgang i hvitfisksektoren. Ad hoc 

ordningen som ble etablert for havfiskeflåten for 2017/2018 var ikke gjenstand for 

organisasjonsmessig høring eller forankring i næringen før den ble innført av myndighetene.  

 

Norges Fiskarlag konstaterer at departementet viser til Fiskeridirektoratets vurderinger om at det ikke 

er mulig å håndtere kvotefleksibilitet i hvitfisksektoren fra kommende årsskifte i det nye registeret, 

herunder den havgående flåten. Ut fra dette konkluderes det med at det uansett ikke er aktuelt å 

vurdere en reguleringsmodell i torskefiskeriene med kvotefleksibilitet på fartøynivå før arbeidet med 

det nye kvoteregisteret er ferdigstilt. Fiskarlaget vil derfor på nytt anmode Fiskeridirektoratet om 

snarest å ferdigstille det nye kvoteregisteret slik at flåten også kan få tilgang på 

kvotefleksibilitetsordningen på fartøynivå i hvitfisksektoren.» 
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