
Sjømatklyngen Senja har følgende innspill til reguleringsmøtets sak 8/2018 om 

regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2019 

 

Virkeområdet for Kystfiskekvoten – tilleggskvote i åpen gruppe 

Sjømatklyngen Senja har «lite til overs» for ulike avsetninger fra totalkvoten, men forstår at denne 

avsetningen (Kystfiskekvoten på 3000 tonn torsk) er vedtatt av Stortinget som en oppfølging av 

Kystfiskeutvalget. «Kystfiskekvoten» innebærer at fartøy i åpen gruppe som er heimehørende i 

ordningens virkeområde kan fiske betydelig mer torsk enn de ordinære kvotene. Senja-

kommunene er imidlertid blant få kommuner i Troms som ikke er omfattet av virkeområdet for 

Kystfiskekvoten, til tross for bl.a. at Senja i realiteten er med i det geografiske virkeområdet for 

STN-midler (Sametinget tildeler STN-midler til «aktuelle næringer» også i Senja-kommunene). 

De fire Senja-kommunene har alle bedt Sametinget om å bli tatt opp formelt i STN-området, men 

beslutning fra Sametinget uteblir. Uavhengig av denne prosessen er det nå på høy tid at Senja-

kommunene blir omfattet av reguleringsforskriftens virkeområde for Kystfiskekvoten, og da 

fortrinnsvis slik at hele Troms inkluderes i ordningen – jf. den brede oppslutningen fra 

høringsinstansene da en slik utvidelse ble foreslått i høringssak fra NFD høsten 2017.  

 

I dag er fartøy fra eksempelvis Sørreisa kommune, som har naturlig hjemmehavn på ytre Senja og 

drifter på samme felt som andre lokale fartøy, omfattet av Kystfiskekvoten. Mens senjabåter med 

samme havn som drifter på samme felt ikke er omfattet av ordningen. Nettopp for å unngå slike 

urimelige utslag ble samtlige kommuner i Finnmark og Nord-Troms omfattet av ordningen 

fra første dag, enten kommunen var med i STN-området eller ikke. Man kan selvsagt ikke 

akseptere slike urimeligheter i Senja-området/resten av Troms, dvs. det må fastsettes én 

enkel grense for virkeområdet for ordningen. Områder omfattet av ordningen har bl.a. en 

fordel mht. rekruttering til næringen, og det bør ikke være slike geografiske grenser «på 

kryss og tvers». Mange slike urimelige og uforståelige grenser medfører dessuten at 

ordningen med Kystfiskekvote får lite legitimitet. 

 

Denne saken kan ikke avventes ytterligere behandling i Sametinget, fiskerimyndighetene må 

nå skjære gjennom og utforme reguleringsforskrift for 2019 som innebærer at Senja blir 

innenfor Kystfiskekvotens virkeområde – helt uavhengig Sametingets prosess vedr. STN-

området. Det faktum at Kystfiskekvoten har blitt utnyttet de siste årene er ikke et 

motargument mot dette, ettersom det er reguleringsopplegget som i stor grad avgjør 

fisketakten. Det minnes også om Fiskeridirektoratets uttalelse fra ovennevnte høring, hvor 

det fremkom klart at det bør fastsettes én enkel grense for virkeområdet. Fiskeridirektoratet 

bør derfor nå innarbeide forslag om en slik enkel grense i sitt forslag til reguleringsmøtet og 

reguleringsforskrift for 2019.  
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