
 
 

  og Fiskarlagets Servicekontor  as  Postb. 1233 Sluppen 7462 Trondheim 
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50 Telefaks: 73 54 58 90  

Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094 
 
 

Fiskeridirektoratet 

Nærings- og fiskeridepartementet 

 

 

  

 

 

 

 
Vår dato Vår referanse  Vår saksbehandler Deres referanse 

31.10.2018 2018/00348-4 Jan Birger Jørgensen/93044346  

 

 

 

 

REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULE I 2019 

 

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

følgende vedtak: 

 

«Norsk kvote og kvotefordeling mellom fartøygrupper 

Det foreligger foreløpig ikke noen kyststatsavtale om kolmule for 2019, men det legges til grunn av 

dette avklares i forhandlingene mellom kyststatene i løpet av uke 45. På bakgrunn av omforent 

forvaltningsplan og kvoterådet fra ICES forventes det en mindre reduksjon i kolmulekvoten for 2019. 

 

Norges Fiskarlag legger til grunn at kvotefordelingen mellom kolmuletrål og pelagisk trål/nordsjøtrål 

fastsettes i samsvar med landsmøtevedtak 6/07 med 22 % til pelagisk trål/nordsjøtrål og resterende 78 

% til kolmuletrål. 

 

Reguleringen av de enkelte fartøygruppene bør videreføres etter samme modell som i 2018. 

Fiskarlaget viser i den sammenheng også til at det i januar 2018 ble tilrettelagt for et fiske i 

Færøysonen hvor delkvoteenheten var overregulert slik at interesserte fartøy kunne ha et reelt fiske. 

Fartøy måtte her melde utseiling til Norges Sildesalgslag. Norges Fiskarlag går inn for å videreføre 

også dette i 2019 dersom de avtalemessige forholdene ligger til rette for det.  

 

EU-sonen  

Farvannsadgangen i EU må fordeles etter de samme kriteriene som mellom fartøygruppene, og med 

mulighet til å justere mellom gruppene i løpet av sesongen for å utnytte den adgangen maksimalt.  

Bifangstavsetningen til andre fiskerier må harmoniseres med det de andre avtalepartene gjør på 

området. 

 

Kontroll - sjekkpunkter 
Fiskarlaget viser til at EU i 2006 innførte et særlig omfattende kontrollsystem, inklusive en omfattende 

sjekkpunktordning, for kolmulefisket. Kontrollordningen er fortsatt under utvikling. Fiskarlaget 

beklager at det fortsatt ikke har vært mulig å få til hensiktsmessige tilpasninger av sjekkpunktene i 

EU-sonen. Ovennevnte spørsmål må derfor tas opp på nytt under høstens kvoteforhandlinger mellom 

Norge og EU.» 

 

Kvotefleksibilitet 

Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2019 etter samme 

mønster som i 2018 for alle reguleringsgruppene. 
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Kvotefleksibilitetsordningen er et positivt element i kvotereguleringene. Denne ordningen har 

imidlertid konsekvenser som ikke var forutsett da den ble innført. I første rekke dreier dette seg om 

hvordan en skal forholde seg til situasjoner der fartøy fisker mer enn 110 %, enten i direkte fiske eller 

som bifangst i senere fiskerier. Dette spørsmålet har også tidligere vært gjenstand for diskusjon 

mellom næringen og myndighetene, og Fiskarlaget mener fortsatt at dette bare kan løses ved at det 

enkelte fartøy må ta ansvar for et slikt fiske gjennom avkortning på neste års fartøykvote.  

 

Kvotebytteordning i havfiskeflåten 

Fiskarlaget tilrår at en viderefører muligheter for kvotebytteordninger innenfor havfiskeflåten i 

marginale fiskerier, da dette bidrar til et mer kostnadseffektivt fiskeri. En mer rasjonell bruk av 

fiskeflåten, vil i tillegg resultere i et mindre miljømessig fotavtrykk. Norges Fiskarlag viser til 

kvotebytteordningene en har hatt for fartøygruppene pelagisk-/nordsjøtrål og ringnot i fiskerier med 

lave fartøykvoter som lodde ved Island/Grønland/Jan Mayen og lodde i Barentshavet. Bruken av 

ordningen har variert med rammebetingelsene i de ulike fiskeriene de årene ordningene har vært 

tilgjengelig. Norges Fiskarlag ser at det kan være behov for å tilpasse og utvide kvotebytteordningen.» 
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