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Fisket etter torsk og hyse nord for 62N 

 

Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 30-31.oktober 2018 fattet følgende vedtak: 

 

«Reguleringsopplegget for torsk i 2019 

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2019 ble satt til 725 000 tonn. Totalkvoten av torsk fordeles 

mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2019 

vil være 328 697 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7000 tonn forskningsfangst 

 

Det er positivt at myndighetene har vist vilje til å foreta fordeling av eventuelt ubenyttet 

tredjelandskvantum så snart som mulig etter at det er avklart om noe blir ufordelt. Norges Fiskarlag 

ber myndighetene gjøre tilsvarende også for 2019, slik at flåten får forholde seg til det kvantumet som 

vil være tilgjengelig.  

 

Norges Fiskarlag tilrår at totalkvoten, med eventuelle tillegg av tredjelandskvoten, fordeles etter 

vedtatt fordelingsnøkkel mellom gruppene slik dette framkommer i landsmøtevedtak 6/07og 5/15.  

 

Innføring av kvotefleksibiltet over året gir en litt større fleksibilitet og er oppfattet som positivt, men 

det er viktig at forutsetningen med kvotefleksibilitet snarest kommer på plass. Norges Fiskarlag krever 

at arbeidet med å få et system som muliggjør kvotefleksibilitet på fartøynivå snarest ferdigstilles for 

torskesektoren. 

 

Kvoteavsettingene 

Norges Fiskarlag viser at det har vært vanlig å avsette kvantum torsk fra toppen av norsk totalkvote til 

ulike formål. Norges Fiskarlag har ved mange anledninger gitt uttrykk for at disse avsetningene må 

reduseres betydelig. Andelene øker for hvert år, da avsettingene står fast i kvantum samtidig som 

norsk totalkvote blir redusert eller fjernes.  

 

Kvotebonus 

Norges Fiskarlag er kritiske til kvotebonusordningen. Denne ble videreført for 2018, og gjelder for de 

fartøyene som fisker torsk for levendelagring.  

 

Denne ordningen har eksistert i mange år, og Norges Fiskarlag mener at denne delen av næringen bør 

kunne stå på egne ben uten at den finansieres av resten av næringen. 

 

http://www.fiskarlaget.no/
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Kystfiskekvoten 

Norges Fiskarlag er i utgangspunktet negativ til kvotefordelingsordninger som baseres på fartøyer sitt 

geografiske registreringsmerke, fartøyeiers bostedsadresse eller at fangster må landes i bestemte 

geografiske områder. 

 

Norges Fiskarlag stiller spørsmålstegn ved håndteringen av ovennevnte overfiske i gruppen, og 

anbefaler at departementet finner en løsning på dette spørsmålet. Dette må løses innenfor 

kystfiskekvotens egne framtidige gruppekvoter.  

 

Norges Fiskarlag ikke godta at overfisket fra fartøy i denne gruppen inndekkes slik at dette fører til 

kvotereduskjoner for andre flåtegrupper. 

 

Ferskfiskordningen 

Myndighetenes begrunnelse for ferskfiskordningen har vært å spre landingene gjennom året, samt 

styrke råstofftilførselen i Finnmark i andre halvår Vi må erkjenne at denne ordningen medfører at både 

områder og fiskere på andre deler langs kysten taper kvoteandeler. Ferskfiskordningen, med økt 

fisketrykk kystnært i andre halvår, er også særdeles uheldig for kysttorskbestandene, som ICES 

fortsatt har klassifisert til å være i en bestandsmessig dårlig forfatning. 

  

Norges Fiskarlag mener at det for 2019 avsettes et kvantum til ferskfiskordningen som reduseres 

minimum tilsvarende nedgangen i totalkvoten i forhold til 2018. Oppstartdatoen for ordningen settes 

til 3. april 2017 og det gis anledning til å ha inntil 30 % innblanding av torsk. Blir oppstartdatoene 

senere, bør avsetningen reduseres tilsvarende. 

 

Trålfisket. 

Norges Fiskarlag tilrår at fisket etter torsk nord for 62° N fordeles på deltakende trålfartøy etter samme 

hovedprinsipp som for 2018.  

 

For seitrål anbefales det at bifangstavsetningen fordeles som like fartøykvoter på samme måte som 

hyseavsetningen 

 

Fisket med konvensjonelle havfiskefartøy. 

Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten av torsk til konvensjonelle havfiskefartøy fordeles som 

fartøykvoter på deltakende fartøy. 

 

Fisket i lukket gruppe kyst (konvensjonelle redskaper). 

Gruppekvoten for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper nord for 62° N tilrår Norges 

Fiskarlag fordeles i henhold til landsmøtevedtak 6/07 og 5/15 om langsiktig fordeling av ressursene. 

 

Kvoterammen for 2019 tilsier at det bør være grunnlag for å videreføre både overreguleringsregime og 

nivåer i lukket gruppe slik som i 2018. 

 

Norges Fiskarlag har gjort flere henvendelser til Fiskeridirektoratet hvor vi etterlyser forklaring på 

hvorfor gruppekvoten i lengdegruppen over 21 meter hjemmelslengde overfiskes til tross for at 

kvotene ikke er overregulerte, samtidig som fartøy mellom 15 og 21 meter hjemmelslengde har 

utfordringer med å fiske tildelte kvoter.  

 

Fiskarlaget konstaterer at Fiskeridirektoratet har redegjort for årsaker til dette overfisket, bl.a. i et notat 

til reguleringsmøtet i juni d.å. Her konkluderer de med at årsaken er sammensatt, og at for å løse 

problemet kan en av løsningene være at begge gruppene over 15 meter slås sammen til en 

lengdegruppe i reguleringssammenheng. 

 

Norges Fiskarlag viser til at spørsmålet knyttet til endringer i inndelingene i Finnmarksmodellen er 

behandlet i Eidesen-utvalgets innstilling og at det forventes derfor en avklaring på dette spørsmålet i 

forbindelse med stortingsbehandlingen av Eidesen-forslagene. Fiskarlaget er i utgangspunktet positiv 
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til å vurdere justeringer i inndelingene med henblikk på sammenslåing og forenklinger, men for 2019 

anbefales det å videreføre gjeldende gruppeinndelinger.  

 

Åpen gruppe 

De siste års utvikling i fisket i åpen gruppe tvinger fram nye tiltak. Norges Fiskarlag anbefaler at 

gjeldende kvotestige med garanterte kvoter og maksimalkvoter videreføres, men overreguleringen må 

reduseres betydelig, og det garanterte kvantum bør ikke overstige snittfangsten for deltakende fartøy i 

åpen gruppe.  

 

Det økende fiskepresset innenfor åpen gruppe har ført til betydelige utfordringer med hensyn til å 

holde kvoterammen. Denne utviklingen er særlig blitt forsterket etter at de særskilte kvotene knyttet til 

kystfiskekvoten er blitt høye, og denne kvoten kan utnyttes fra årets begynnelse.  

 

Norges Fiskarlag krever at det ved årets begynnelse ikke gis adgang til fritt fiske for noen fartøy i åpen 

gruppe. 

 

Fiskarlaget mener at skillet i kvotenivå mellom de fartøyene som er registrert i kommunene som 

omfattes av STN-området og øvrige fartøy er blitt alt for stor, noe Fiskarlaget har påpekt ved flere 

anledninger.  

 

Norges Fiskarlag mener at avsetningen til STN-områdene må innrettes på en annen måte. Dagens 

regulering gir urimelige store forskjeller for de som bor i eller utenfor området. Dette er uheldig når 

det fører til at folk endrer registrert bosted ut fra hvor det er kvotefordeler. Norges Fiskarlag viser i 

denne forbindelse også til landsstyrets vedtak av 9. mai 2017 om åpen gruppe. 

 

Norges Fiskarlag stiller spørsmålstegn ved håndteringen av overfisket i åpen gruppe.  

Norges Fiskarlag mener at departementet må finne en løsning på dette spørsmålet, og da innenfor 

kystfiskekvotens egne framtidige gruppekvoter.  

 

Norges Fiskarlag ikke godta at overfisket fra fartøy i denne gruppen inndekkes slik at dette fører til 

kvotereduskjoner for andre flåtegrupper, og vi ber om en snarlig avklaring på hvordan myndighetene 

har tenkt å løse problemet med overfiske i denne gruppen. 

 

Øvrige fiskerier 

Administrasjonen tilrår at for øvrige grupper videreføres dagens reguleringsopplegg.  

 

Reguleringsopplegget for hyse i 2019 
 

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 172 000 tonn for 2019. Den norske hysekvoten vil med dette være 

på 85 080 tonn, inkludert forskningskvoten. 

 

Norges Fiskarlag forutsetter at kvoten Norge tildeles, fordeles i samsvar med landsmøtevedtak i sak 

6/07 og 5/15. 

 

Trålgruppen.  

Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten til fartøy som fisker hyse med trål følger de samme 

hovedprinsipper som for 2018, herunder avsetninger til fartøy med seitråltillatelse. 

 

For seitrål anbefales det at bifangstavsetningen fordeles som like fartøykvoter på samme måte som for 

torskeavsetningen.  

 

Det tilrås videre at kvotene til fartøy som fisker med trål utdeles som garanterte kvoter uten 

overregulering. 
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Konvensjonelle havfiskefartøy.  

Norges Fiskarlag tilrår at konvensjonelle havfiskefartøy som fisker etter hyse tildeles garanterte kvoter 

uten overregulering.  

 

Konvensjonelle fartøy med lasteromsvolum under 500 m3. 

Norges Fiskarlag tilrår at det etableres kvoteregulering for kystfartøy under 500 m3 fra årets 

begynnelse, og at hovedprinsippene fra 2013 videreføres. Dette innebærer at gruppekvoten fordeles i 

fire reguleringsgrupper (Finnmarksmodellen) etter intensjonen i landsmøtevedtak 6/07 og 5/15. 

Fordelingen framkommer som summen av kvotefaktorer med basis i fartøyenes hjemmelslengde. 

Norges Fiskarlag tilrår at reguleringen for 2019 baseres på den kvotestigen som ble etablert i 

hysefisket i forbindelse med innføring av Finnmarksmodellen, og som ble benyttet i reguleringen for 

2013.  

 

Overregulering. 

Norges Fiskarlag går inn for at det gis en overregulering i 2019 som følger:  

 

Hjemmelslengde Overregulering 

Under 11 m      1600 % 

11-14,99 m       600 % 

15-20,99 m       600 % 

21 meter og større                  600 % 

 

Det enkelte fartøy gis en overregulert maksimalkvote, og i bunnen gis en garantert kvote. Videre må 

de samme prinsipper knyttet til overregulering og hjemmelslengde/faktisk lengde gjelde i hysefisket, 

på samme måte som i torskefisket nord for 62°N. Dette betyr at det også må fastsettes maksimalkvoter 

for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter.  

 

 

Bifangst konvensjonelle kystfiskefartøy  

Norges Fiskarlag tilrår at det i fisket etter hyse blir anledning å ha inntil 30 % bifangst av hyse ved 

fiske etter andre fiskeslag når fisket stoppes eller maksimalkvoten er blitt fisket. 

 

Det avsettes et kvantum av gruppekvoten for konvensjonelle kystfiskefartøy som skal dekke denne 

bifangsten. Tradisjonelt er det et hovedfiskeri som drives etter hyse, slik at det ikke er behov for noe 

stor avsetning. Avsetningen bør også sees i sammenheng med hvilken overregulering og faktiske 

kvotestørrelser som fastsettes. 

 

Åpen gruppe 

Norges Fiskarlag går inn for å videreføre kvoterammen for åpen gruppe innenfor etablert kvoteandel. 

Norges Fiskarlag krever videre at det ved årets begynnelse ikke gis adgang til fritt fiske for noen fartøy 

i åpen gruppe.» 
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Med hilsen 

NORGES FISKARLAG 

 

 

 

 

 

 

Jan Birger Jørgensen 

 

Sonja Elin Kleven Jakobsen 

 

 

Kopi til: Medlemslagene 

Landsstyret 

  

 


