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Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022  

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2021 og fattet 
følgende vedtak: 

 
«Totalkvote og fordeling på grupper 
Norges Fiskarlag viser til protokollen fra 51. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon 
hvor det framkommer at partene er enig om å fastsette en loddekvote i Barentshavet for 2022 på 
70 000 tonn. Dette er i samsvar med forvaltningsplanen og kvoterådet. Det er avsatt 500 tonn til 
forskning fordelt med 250 tonn til hver av partene. Totalkvoten deles mellom partene i forholdet 

60% til Norge og 40% til Russland, noe som gir en norsk loddekvote på 41 950 tonn i 2022. 

Fiskarlaget legger til grunn at kvantum som ikke disponeres til forskning tildeles fiskeflåten. 
 
Norges Fiskarlag går inn for at loddekvoten for 2022 fordeles iht. landsmøtevedtak 6/07 og 5/15 
med 72% til ringnot, 16% til kyst og 12% til trål. Landsstyret viser til punkt 2b og c i 
landsmøtevedtak 5/15 hvor det bl.a. framkommer at det er reist spørsmål om eventuelle 
justeringer av kvotefordelingene av lodde i Barentshavet og blåkveite nord for 62˚N, og at 

Landsmøtet har henvist disse spørsmålene til videre behandling og avklaring i Landsstyret. 
Landsstyret drøftet oppfølging av dette spørsmålet i landsmøteperioden 2015-2017, men har så 
langt ikke sluttført dette. Landsstyret tar sikte på å avklare dette spørsmålet innen oktober 2022.  
 
Kystgruppen 
Norges Fiskarlag konstaterer at det fortsatt ikke er etablert en adgangsbegrensning i kystgruppens 
loddefiske (fartøy med lasteromsvolum under 500m3). I den forbindelse vises det til 

landsstyrevedtak av 27. januar 2020 hvor det er fremmet forslag om etablering av en 
adgangsbegrensning i kystgruppen, herunder deltakervilkår og prinsipper i en 
kvotereguleringsmodell. Fiskarlaget konstaterer at departementet ikke har fulgt opp Fiskarlagets 
forslag. 
 
Fiskarlaget viser til at en i 2018 regulerte deltakelsen i kystgruppen gjennom en påmeldings- og 
utseilingsordning, med siste frist/dato for utseiling. Ut fra gjeldende situasjon, herunder den lave 

loddekvoten, anser Norges Fiskarlag at en slik ordning ikke er hensiktsmessig for 2022. Det blir 
derfor etter Fiskarlagets mening behov for å regulere deltakelsen i kystflåten gjennom en 
påmeldings- og loddtrekningsordning. 
 
Fiskarlaget går inn for at påmeldingsfristen settes til 15. januar 2022. 
 

Fiskarlaget har tidligere anmodet om en gebyr/depositumsordning for påmelding/deltakelse i 
kystgruppen, for derved å oppnå mest mulig oversikt over reelle fartøy som tar sikte på å fiske 

lodde. Dette har dessverre ikke blitt imøtekommet av myndighetene. Fiskarlaget ber myndighetene 
på nytt vurdere en slik ordning for 2022. 
 
Det må settes en kvote som gir deltakende fartøy en rimelig økonomi for å delta i loddefisket, og 
Fiskarlaget anser derfor at en båtkvote bør fastsettes i størrelsesorden 250-300 tonn. Fiskarlaget 
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mener at det må ligge en moderat overregulering i kvoten. Fiskarlaget tilrår at det settes en lik/flat 

kvote på alle fartøyene uavhengig av størrelse/lengde. 
 
Fiskarlaget mener at bør settes en siste utseilingsfrist, men denne bør slik som tidligere år 
vurderes ut fra loddas modningsgrad for leveranse av lodde til konsum/rognlodde/rognpressing. 
  
Ringnotgruppen 
Norges Fiskarlag legger til grunn at alle fartøy med ringnotkonsesjon gis anledning til å delta, og at 

fartøykvotene fastsettes gjennom bruk av universalnøkkelen, slik som tidligere år. 
 
Trålgruppen 
Norges Fiskarlag tilrår at deltakelse i trålgruppen avgrenses til trålfartøy med lasteromsvolum over 
500 m3 (tidligere 28 meter) og som innehar loddetråltillatelse. Gruppen vil i hovedsak bestå av 
trålere med pelagisk tråltillatelse. Det skulle ikke være nødvendig med en påmeldingsordning i 

denen flåtegruppen. 

 
Det tilrås videre at man legger til grunn samme kvotereguleringsnøkkel i loddefisket for 
trålgruppen som tidligere år. Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets 
kvotefaktorer med den kvoteenheten som fastsettes. 
 
Kvotebytteordning i havfiskeflåten 

Norges Fiskarlag tilrår, slik som tidligere år, at en legger opp til en kvotebytteordning i 2022 for 
ringnotflåten og trålgruppen. For ringnotflåten foreslås en kvotebytteordning der loddekvoten ved 
Island kan byttes mot lodde i Barentshavet og/eller nordsjøsild. For pelagisk trål foreslås en 
kvotebytteordning der loddekvoten i Barentshavet kan byttes mot kolmule og/eller nordsjøsild. 
 
4-mila – stengning av områder mv 
Norges Fiskarlag anmoder om at loddefisket holdes åpent innenfor 4-mila så lenge det ikke skaper 

vanskeligheter for annet fiskeri, eller at det forekommer uønsket innblanding av andre fiskeslag. 

Det bør også vises fleksibilitet mht. behov for fiske øst for 32ºØ. 
 
Fiskarlaget mener at kriteriene for å stenge områder på grunn av innblanding av torsk i 
loddefangster må håndheves med fornuft, og foreslår på nytt at kriteriet for stengning justeres slik 
at det tillates å ha inntil 250 kg (nå 35 kg) torsk pr. 100 tonn lodde.  

 
Kriterier for bifangst og minstemål kan overvåkes gjennom samarbeid mellom fiskefartøy og 
kystvaktfartøy på feltet. Koordineringen og arbeidsfordelingen av kontrollen mellom Kystvakten og 
Fiskeridirektoratet må være slik at en unngår forsinkelser av nødvendige justeringer av 
områdestenginger.» 
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