
 

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk og hyse -
kvoteoverføringer fra 2021 til 2022 

 
Det vises til ordningen med kvotefleksibilitet som ble innført på total- og 
gruppekvotenivå i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N fra og med 2015. Ved 
fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldene regulering ble det tatt høyde for usikkerhet 
rundt kvoteutnyttelse i 2021, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av beregning av 
kvoteoverføringer fra 2021 til 2022. 
 
I forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N 2022 framgår 
bestemmelse om kvotefleksibilitet på gruppenivå av § 6: 
 

§ 6a Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå fra 2021 til 2022 

Dersom en gruppekvote overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste gruppekvoten det 
påfølgende kvoteåret med et tilsvarende kvantum. Dersom overfisket skyldes 
Fiskeridirektoratets refordeling av kvoter mellom fartøygrupper etter tredje ledd, skal 
belastningen av gruppekvoten det påfølgende kvoteåret ikke overstige 10 % av den 
gruppekvoten som er overfisket. Denne begrensningen gjelder bare så langt det for øvrig er 
dekning innenfor totalkvoten. 
 
Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet 
godskrive inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret. 
 
Begrensningen på 10 % i andre ledd gjelder ikke gruppekvotene av torsk for lukket gruppe 
og åpen gruppe. For fartøy med torsketråltillatelse, fartøy med seitråltillatelse og 
konvensjonelle havfiskefartøy kan inntil 15 % av gruppekvotene av torsk godskrives. 
 
Dersom det beregnes at det vil gjenstå mer enn 10 % av en gruppekvote ved kvoteårets 
slutt, kan Fiskeridirektoratet innenfor samme kvoteår refordele overskytende kvantum til 
andre fartøygrupper. 
 
Gruppekvotene angitt i forskriften er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum 
mellom kvoteår som beskrevet i første og andre ledd. 
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Dette betyr at total- og gruppekvoter gitt i forskriften ikke blir justert for overføringer 
mellom kvoteår. Kvoter på fartøynivå blir derimot justert for overføringer mellom 
kvoteår i forskriften. 
 
Totalkvoter og gruppekvoter som ikke er justert for overføringer mellom kvoteår 
benevnes i det videre forskriftskvoter, mens begrepet justerte kvoter beskriver totalkvoter 
og gruppekvoter som er justert for overføringer mellom foregående år. Justerte kvoter 
fremgår av ukestatistikken, altså hva som er de reelle total- og gruppekvotene (justerte 
total- og gruppekvoter), samt restkvoter til enhver tid.  
 
Fiskeridirektoratet legger til grunn at grupper defineres som følgende i fisket etter torsk 
og hyse nord for 62°N i 2021 og 2022: 

 Torsketrål 
 Seitrål 
 Konvensjonelle havfiskefartøy 
 Lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde 
 Lukket gruppe mellom 11 og 15 meter hjemmelslengde 
 Lukket gruppe mellom 15 og 21 meter hjemmelslengde 
 Lukket gruppe mellom 21 og 27,9 meter hjemmelslengde 
 Ferskfiskordning; felles for hele lukket gruppe (torsk) 
 Åpen gruppe (inklusive ferskfiskordning torsk) 

 

Avsetninger som tas fra «toppen» (jf. § 2 i reguleringsforskriften) omfattes ikke av 
ordningen med kvotefleksibilitet på gruppenivå mellom kvoteår, og eventuelt overfiske 
eller restkvoter på de ulike avsetningene avregnes neste års totalkvote. 
 
Dagens praksis innebærer følgende avregning på gruppenivå:  
 

I. Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, godskrives 
inntil 10 % av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret. Det 
overskytende kvantumet overføres til alle fartøygrupper etter etablerte 
fordelingsnøkler det påfølgende år, hvilket er i henhold til hva som ble 
besluttet etter reguleringsmøtet våren 2015, sak 4.  
 

II. Dersom en gruppekvote overfiskes, belastes gruppekvoten det påfølgende 
kvoteåret med et tilsvarende kvantum. Hvis overfisket skyldes refordeling av 
kvoter mellom fartøygrupper for å legge til rette for at norsk totalkvote kan 
utnyttes best mulig, skal belastningen av gruppekvoten som blir overfisket, 
ikke overstige 10 % det påfølgende kvoteåret. Denne begrensningen gjelder 
bare så langt det for øvrig er dekning innenfor totalkvoten. 

 

Etter at avregningen er gjennomført på gruppenivå i henhold til punkt I og II, avregnes 
det mot totalkvoten og avsetninger som tas fra «toppen». Restkvote eller overfiske som 
gjenstår på totalkvoten fordeles på fartøygruppene etter etablerte fordelingsnøkler det 
påfølgende kvoteåret med mindre det er politiske beslutninger som tilsier noe annet. 
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Fiskeridirektoratet mener at dagens praksis med avstemming av totalkvote etter 
justering av gruppekvoter i henhold til punkt I og II best ivaretar den vedtatte og 
etablerte fordelingen mellom fartøygruppene og er i tråd med det som ble besluttet etter 
reguleringsmøtet våren 2015. 

 

I. Kvoteoverføringer på fartøynivå - torsk 
I forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2022 er 
bestemmelsen om adgangen til å overføre kvoter på fartøynivå fra 2021 til 2022 
formulert som følgende: 

§ 6c Kvoteoverføring på fartøynivå fra 2021 til 2022 

Fartøy som ved utgangen av 2021 hadde gjenstående kvote av torsk etter §§ 7, 9, 13 eller 16 
i forskrift 22. desember 2020 nr. 3152 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord 
for 62°N i 2021, kan fiske og lande den gjenstående kvoten i 2022. Adgangen til å overføre 
kvote gjelder for fartøy med torsketråltillatelse, seitråltillatelse, konvensjonelle 
havfiskefartøy og fartøy i lukket gruppe. 
 
Det kan ikke overføres mer enn 15 % av fartøyets ordinære kvote fra 2021. For fartøy i 
lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter skal ordinær kvote beregnes ut fra 
kvoteenheten angitt som «kvoteenhet (overføringsgrunnlag)» i tabell i § 16 første ledd i 
forskrift 22. desember 2020 nr. 3152 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 
62°N i 2021. Tilleggskvoten etter § 13 fjerde ledd og § 16 femte ledd i samme forskrift 
omfattes ikke av adgangen til kvoteoverføring på fartøynivå. 
 
Det er et vilkår at det i 2021 er kvotebelastet fangst av torsk på fartøyet. 
 
Dersom det passive fartøyet i et samfiskelag har fått redusert kvoten etter § 30 bokstav f i 
forskrift 22. desember 2020 nr. 3152 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 
62°N i 2021, legges denne til grunn ved beregning av gjenstående kvote. 

 
Fangst i 2022 vil først bli avregnet fartøyets overførte kvote fra 2021 frem til denne er 
oppfisket. 

 
Den overførte kvoten må fiskes med samme eier, fartøy og kvotegrunnlag som ved 
utgangen av 2021, og den faller bort ved enhver endring av disse etter 31. desember 2021. 
Dette gjelder også ved utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift og bruk av ordningene for 
leiefartøy og nybygg. 
 
Fangst landet på overført kvote fra 2021 skal ikke regnes med ved vurderingen av om 
vilkårene for overføring av kvote i 2022 mellom fartøy i medhold av slumpfiskeordningen 
eller lignende ordninger er oppfylt. 

 

For mer informasjon om denne ordningen henvises til nyhetssak på Fiskeridirektoratets 
hjemmesider 14. januar 2022: 
 
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2022/kvoteoverforing-av-torsk-fra-2021-
til-2022 
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Fiskesalgslagene har nå utarbeidet lister over fartøy som er kvalifisert for å overføre 
kvote på fartøynivå, og kvoteoverføringene kan oppsummeres slik for de ulike 
fartøygruppene, jf. tabell 1: 
 
 

Tabell 1: Kvantum torsk og antall fartøy som overfører kvote på fartøynivå  

                 fra 2021 til 2022 fordelt på de ulike fartøygruppene (tonn) 

Fartøygruppe Overført kvantum Antall fartøy 

Torsketrål 10 394 31 

Seitrål 93 4 

Konvensjonelle havfiskefartøy 2 858 22 

Lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde 5 333 1 009 

Lukket gruppe 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 4 280 304 

Lukket gruppe 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 3 100 108 

Lukket gruppe 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 2 175 54 

Totalt 28 232 1 532 

 
 
Totalt 1 532 fartøy omfattes av ordningen og ca. 28 000 tonn overføres til 2022 på 
fartøynivå (6,5 % av justert norsk totalkvote for 2021). Det overførte kvantumet på 
fartøynivå vil ikke fremgå av forskriften eller kvoteregisteret til Fiskeridirektoratet. For å 
få informasjon vedrørende overført kvantum må fartøyeier henvende seg til aktuelt 
fiskesalgslag. 

 

 
II. Kvoteoverføringer på total- og gruppekvotenivå torsk 

Avtalen med Russland gir Norge adgang til å overføre maksimalt 15 % av torskekvoten 
angitt i vedlegg 3 i protokollen fra Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Det vil 
si at det ikke er overføringsadgang for kvoter avsatt til forskning og tredjeland, men 
kvotefleksibiliteten gjelder kysttorsk og murmansktorsk. Dette innebærer at Norge har 
adgang til å overføre inntil 58 595 tonn av 2021-kvoten. 
 
Tabell 2 gir en oversikt over Norges overføringer mellom kvoteår og kvoteutnyttelse på 
totalkvotenivå siden kvotefleksibilitet mellom kvoteår ble innført i 2015. Norge har 
utnyttet kvoten fullt ut i alle år. For mer detaljer rundt kvoteoverføringene vises til 
vedlegg 1. 
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Tabell 2: Overførte kvanta, utnyttelsesgrad og ubenyttet kvote mellom 

                 kvoteår i fisket etter torsk i perioden 2015 til 2022 (tonn) 

År 
Overført 

mellom år 

Utnyttelses-
grad kvote 

(%) 

Ubenyttet 
torskekvote 

(tonn) 

2015            5 270  100 %                     -    
2016*           -7 366  100 %                     -    
2017*            2 308  100 %                     -    
2018*          17 432  100 %                     -    
2019*           -7 543  100 %                     -    
2020*         -12 374  100 %                     -    
2021*         -46 516  100 %                     -    
2022          48 789  ?  ?  

Totalt              -        
* Kvoter justert for overføringer fra foregående og påfølgende år 

 
 
Tabell 3 viser forskriftskvoter, justerte kvoter og fangst i 2021. Det gjenstod 48 789 tonn 
av justert totalkvote i 2021. Dette kvantumet legges til norsk totalkvote for 2022. 
Førstehåndsverdien i fisket etter torsk i 2021 utgjorde ca. 7,3 milliarder kroner. 
 
Norge utnyttet justert totalkvote med 101,5 % i 2015, 99,5 % i 2016, i 100,1 % i 2017, 
105,0 % i 2018, 103,2 % i 2019, 99,3 % i 2020 og 88,7 % i 2021. Disse 
prosentstørrelsene måler kvoteutnyttelse opp mot de enkelte års justerte kvote, og det 
vil si at de bare er justert opp mot foregående års overfiske eller restkvoter. Hvis vi måler 
kvoteutnyttelse opp mot tre kvoteår slik som i tabell 2 (foregående, inneværende og 
påfølgende kvoteår) ser vi at kvoteutnyttelsen ligger på 100 % i alle år. Norge utnytter 
med andre ord torskekvoten fullt ut. 
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Tabell 3: Forskriftskvoter, justerte kvoter og fangst torsk år 2021 (tonn) 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvoter 
Justerte 
kvoter1 

Fangst Rest 
Utnyttelse 

(%) 
Verdi 

(1.000 kr) 

Trål totalt: 129 649 130 439 119 373 11 066 91,5 % 2 664 714 
Gruppekvote torsketrål 128 899 129 707 118 680 11 027 91,5 % 2 648 941 
Gruppekvote seitrål 750 732 693 39 94,6 % 15 773 
Konvensjonelle fartøygrupper totalt: 280 430 281 913 246 544 35 369 87,5 % 4 420 954 
Lukket gruppe: 218 782 220 686 196 059 24 627 88,8 % 3 289 024 
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 52 672 52 674 43 662 9 012 82,9 % 764 870 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 56 909 58 310 52 495 5 815 90,0 % 1 017 077 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 54 293 54 344 45 544 8 800 83,8 % 855 905 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 39 638 40 088 36 943 3 145 92,2 % 651 173 

Ferskfiskordning lukket gruppe2 15 270 15 270 17 414 -2 144 114,0 %   

Konvensjonelle havfiskefartøy 35 291 35 114 31 043 4 071 88,4 % 781 516 
Åpen gruppe: 26 357 26 113 19 442 6 671 74,5 % 350 414 

Fartøy åpen gruppe 24 487 24 243 18 313 5 930 75,5 % 540 282 

Ferskfiskordning åpen gruppe2 1 870 1 870 1 129 741 60,4 %   

Bonus levendelagring 2 500 2 500 1 551 949 62,0 % 23 611 
Forskning og undervisning 969 969 630 339 65,1 % 11 798 
Rekreasjons- og ungdomsfiske3 7 000 7 000 7 000 0 100,0 % 18 697 
Kystfiskeordningen2 3 876 3 876 3 091 785 79,7 %   
Kompensasjonskvoter 6 250 6 250 5 629 621 90,1 % 145 110 
Annet4     340 -340   5 373 

Totalt 430 674 432 947 384 158 48 789 88,7 % 7 290 258 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet og 
            fangststatistikk fra Norges Råfisklag pr. 7. februar 2022 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet, dvs. kvoteoverføringer fra 2020  
2 Ved fiske innenfor ferskfiskordningen og kystfiskeordningen spesifiseres ikke verditall på de ulike 
ordningene, verdien oppgis som aggregerte tallstørrelser innenfor åpen og lukket gruppe totalt for alle 
kvoteordninger 
3 Registrert ungdoms- og rekreasjonsfiske utgjør 994 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen ble 
tatt 
4 Fangst som ikke kan plasseres på gyldige fiskeritillatelser  

 
 

Kvoteoverføringer på gruppenivå - torsk 
 

1. Torsketrål 

Totalt disponibelt kvantum (justert kvote) utgjorde 129 707 tonn for torsketrålerne i 
2021, og det gjenstod 11 027 tonn ved årsskiftet som overføres til 2022. Overføringen 
utgjør 8,6 % av forskriftskvoten. Av dette utgjør kvoteoverføringene på fartøynivå 10 394 
tonn, mens 633 tonn overføres på gruppenivå. 
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2. Seitrål 

Totalt disponibelt kvantum (justert kvote) utgjorde 732 tonn for seitrålerne i 2021, og 
det gjenstod 39 tonn av kvoten ved årsskiftet (5,3 % av forskriftskvoten). 
Kvoteoverføringene på fartøynivå utgjør 93 tonn, og 54 tonn går dermed til fratrekk på 
gruppenivå. Overfisket skyldes overregulering av fartøykvotene. 
 

3. Konvensjonelle havfiskefartøy 

Totalt disponibelt kvantum (justert kvote) utgjorde 35 114 tonn for konvensjonelle 
havfiskefartøy i 2021, og det gjenstod 4 071 tonn ved årsskiftet som overføres til 2022 
(11,5 % av forskriftskvoten). Kvoteoverføringene på fartøynivå utgjør 2 858 tonn, mens 
1 213 tonn overføres på gruppenivå. 
 

4. Lukket gruppe 

Fartøy i lukket gruppe hadde tre kvoteelement i 2021: gruppekvoter, ferskfiskordning og 
bonusordning levendelagring. Tabell 4 angir kvoter og fangst eksklusive 
ferskfiskordning og levendelagring, samt kvanta som overføres fra 2021 til 2022. 
 
Ferskfiskordningen i lukket gruppe ble overfisket med 2 144 tonn i 2021, og Nærings- 
og fiskeridepartementet har besluttet at dette overfisket skal gå til fradrag på de enkelte 
lengdegruppene i 2022 etter etablerte fordelingsnøkler. 
 
Det overføres netto 26 772 tonn samlet i lukket gruppe fra 2021 til 2022, og det vil si 
13,2 % av forskriftskvoten. Kvoteoverføringene på fartøynivå utgjør 14 888 tonn, og 
kvoteoverføringene på gruppenivå utgjør 11 884 tonn og derav går 2 144 tonn i fradrag 
for overfiske på ferskfiskordning 2021. Fordelingen på de ulike lengdegruppene fremgår 
av tabell 4. 
 
 

Tabell 4: Kvoter, fangst, restkvoter 2021 og overføringer til 2022 lukket gruppe (tonn) 

Lengdegruppe 
Forskrifts-

kvote 
2021 

Justerte 
gruppe-
kvoter 
2021 

Fangst 
2021  

Rest 
2021 

Rest i 
prosent av 
forskrifts-

kvote 

Over-
føringer på 
fartøynivå 

Over-
føringer på 

gruppenivå1 

Under 11 m. hj.l. 52 672 52 674 43 662 9 012 17,1 % 5 333 3 125 

11 - 14,9 m. hj.l. 56 909 58 310 52 495 5 815 10,2 % 4 280 953 

15 - 20,9 m. hj.l. 54 293 54 344 45 544 8 800 16,2 % 3 100 5 113 

21 - 27,9 m. hj.l. 39 638 40 088 36 943 3 145 7,9 % 2 175 549 

Totalt 203 512 205 416 178 645 26 772 13,2 %   14 888  9 740 
1Det er gjort fratrekk på 2 144 tonn fra overfiske ferskfiskordning 2021 

   

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet og 
            fangststatistikk fra Norges Råfisklag pr. 7. februar 2022 
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5. Åpen gruppe 

Det gjenstod 6 671 tonn av gruppekvoten inklusive ferskfiskordningen i åpen gruppe i 
2021, og kvantumet utgjør 25,3 % av forskriftskvoten. Nærings- og fiskeridepartementet 
har besluttet at hele restkvoten skal overføres til gruppekvoten i 2022. 
 

6. Kystfiskeordningen 

Det gjenstod 785 tonn av avsetningen til kystfiskeordningen i 2021, og kvantumet utgjør 
20,3 % av avsetningen i forskriften. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at 
hele restkvoten skal overføres til avsetningen i 2022. 
 

7. Avsetninger 

Det gjenstod 949 tonn av avsetningen til bonus levendelagring i 2021, og Nærings- og 
fiskeridepartementet har besluttet at denne restkvoten skal overføres til deler av 
avsetningen i 2022. Siden avsetningene begge år er tatt fra «toppen» av norsk totalkvote, 
er det ikke avgjørende om vi avstemmer restkvoter mot de enkelte avsetninger tatt fra 
«toppen» av norsk totalkvote eller fra «toppen» av norsk totalkvote. Resultatet blir det 
samme uansett metode. Fiskeridirektoratet velger derfor å la alle restkvoter på 
avsetninger tatt fra «toppen» i 2021 salderes mot «toppen» av norsk totalkvote i 2022.  
 
Avsetninger til bonus levendelagring, forskning og undervisning, rekreasjon- og 
ungdomsfisket, kompensasjonskvoter og annet er tatt fra «toppen» og eventuelle 
restkvoter eller overfiske av avsetninger går til påplussing eller fratrekk på neste års 
totalkvote. Restkvantumet her utgjør 1 568 tonn. 
 
 

Kvoteoverføringer på totalkvotenivå – torsk 
 
Restkvantumet på de ulike avsetningene utgjør 1 568 tonn som fordeles på 
fartøygruppene i henhold til den fordelingen som ble benyttet da totalkvoten for 2022 
ble fordelt, jf. tabell 5. 
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Tabell 5: Kvoteoverføringer totalkvotenivå torsk i 2022 (tonn) 

Fartøygrupper Overføringer på totalkvotenivå 

Trålgruppen (32 %) 497 
Torsketrål (99,3 %) 493 
Seitrål (0,7 %) 4 

Konvensjonelle fartøy (68 %) 1 057 
Åpen gruppe (6,12 % av total)                                                                            96  

Konvensjonelle havfiskefartøy (12,81 %):                                                       135  
Lukket gruppe (rest): 826 
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde (25,84 %)                                                                         214  

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde (27,16 %)                                                                        224  

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde (27,38 %)                                                                         226  

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde (19,62 %)                                                                         162  

Kystfiskeordningen (0,90 % av total) 14 

Totalt 1 568 

 
 
Siden seitrålerne nå er en del av kvotefleksibilitetsordningen på fartøy- og gruppenivå, 
finner Fiskeridirektoratet det mest hensiktsmessig at fartøygruppen også omfattes av 
ordningen når avstemmingen på totalkvotenivå finner sted.  Fordelingen internt i 
trålgruppen følger fordeling i gjeldende regulering. 

 

 

Oppsummering kvotefleksibilitet torsk fra 2021 til 2022 
 

Tabell 6 angir justert totalkvote og gruppekvoter i fisket etter torsk i 2022 etter 
overføringer på total-, gruppe- og fartøykvotenivå. 
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Tabell 6: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2022 (tonn) 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvoter 
2022 

Over-
føringer på 
fartøynivå 

Over-
føringer på 
gruppenivå  

Over-
føringer på 
totalkvote-

nivå 

Justerte 
kvoter 
2022 

Trål totalt 101 129 10 487 579 497 112 692 

Gruppekvote torsketrål 100 379 10 394 633 493 111 899 

Gruppekvote seitrål 750 93 -54 4 793 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 221 589 17 746 17 624 1 057 258 016 

Lukket gruppe: 173 468 14 888 9 740 826 198 922 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 41 926 5 333 3 125 214 50 598 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 46 636 4 280 953 224 52 093 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 42 297 3 100 5 113 226 50 736 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 30 309 2 175 549 162 33 195 

Ferskfiskordning lukket gruppe 12 300       12 300 

Konvensjonelle havfiskefartøy 27 529 2 858 1 213 135 31 735 

Åpen gruppe: 20 592   6 671 96 27 359 

Fartøy åpen gruppe 19 092   6 671 96 25 859 

Ferskfiskordning åpen gruppe 1 500       1 500 

Bonus levendelagring 2 500       2 500 

Forskning og undervisning 971       971 

Rekreasjons- og ungdomsfiske 7 000       7 000 

Kystfiskeordningen 3 028   785 14 3 827 

Rekrutteringskvoter åpen gruppe 150       150 

Innblanding av torsk i loddefisket 100       100 

Totalt 336 467 28 233 18 988 1 568 385 256 

 

 

III. Kvoteoverføringer på total- og gruppekvotenivå hyse 
Avtalen med Russland gir Norge adgang til å overføre maksimalt 10 % av hysekvoten 
angitt i vedlegg 3 i protokollen fra Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Det vil 
si at det ikke er overføringsadgang for kvoter avsatt til forskning og tredjeland. Dette 
innebærer at Norge har adgang til å overføre 10 935 tonn hyse av 2021-kvoten. 
 
Tabell 7 gir en oversikt over overføringer, utnyttelsesgrad og ubenyttede kvoter av hyse 
mellom kvoteår siden kvotefleksibilitet ble innført i 2015. Norge utnyttet justert 
totalkvote med 84,9 % i 2015, 82,0 % i 2016, 88,4 % i 2017, 83,6 % i 2018, 97,7 % i 2019, 
80,2 % i 2020 og 79,2 % i 2021. Disse prosentstørrelsene måler kvoteutnyttelse opp mot 
de enkelte års justerte kvote, og det vil si at de bare er justert opp mot foregående års 
overfiske eller restkvoter. Hvis vi måler kvoteutnyttelse opp mot tre kvoteår som i tabell 
7 (foregående, inneværende og påfølgende kvoteår), ser vi at kvoteutnyttelsen ligger på 
mellom 87 % og 100 %. Norge har bare utnyttet kvoten fullt ut i 2019. For mer detaljer 
rundt kvoteoverføringene vises til vedlegg 2. 
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Tabell 7: Overførte kvanta, utnyttelsesgrad og ubenyttet kvote mellom 

                 kvoteår i fisket etter hyse i perioden 2015 til 2022 (tonn) 

År 
Overført 

mellom år 

Utnyttelses-
grad kvote 

(%) 

Ubenyttet 
hysekvote 

(tonn) 

2015         -10 489  94 %              6 383 
2016*              -981  90 %            12 515 
2017*                514  97 %              3 916 
2018*            1 433  91 %              8 966 
2019*            7 419  100 %                     -   
2020*           -8 012  88 %            11 609 
2021*              -819  87 %            15 512 
2022          10 935   ?  ? 

Totalt              -            58 901 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet  
           pr. 7. februar 2022 
* Kvote justert for overføringer fra foregående og påfølgende år 

 
 
I perioden 2015 til 2021 er ca. 59 000 tonn av de norske totalkvotene på hyse ubenyttet, 
og med en gjennomsnittlig førstehåndsverdi på kr. 16 pr. kg utgjør dette 942 mill. kr. 
 
Tabell 8 viser forskriftskvoter, justerte kvoter og fangst i 2021. Vi ser at det ved årsskiftet 
gjenstod 26 447 tonn hyse av den justerte kvoten, og av dette kvantumet kan 10 935 
tonn overføres til inneværende år. Førstehåndsverdien i fisket etter hyse utgjorde ca. 1,6 
milliarder kroner i 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vår referanse: 21/15141 

Side: 12 

Tabell 8: Forskriftskvoter, justerte kvoter og fangst hyse år 2021 (tonn) 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvoter 
Justerte 
kvoter1 

Fangst Rest 
Utnyttelse 

(%) 
Verdi 

(1.000 kr) 

Trål totalt 42 495 47 436 51 048 -3 612 107,6 % 922 028 

Gruppekvote torsketrål 41 745 46 611 50 193 -3 582 107,7 % 907 245 

Gruppekvote seitrål 750 825 855 -30 103,6 % 14 783 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 71 087 76 262 48 358 27 904 63,4 % 627 072 

Lukket gruppe: 53 060 58 224 36 816 21 408 63,2 % 370 434 
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 14 200 15 830 5 522 10 308 34,9 % 56 970 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 14 540 16 201 12 223 3 978 75,4 % 119 472 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 14 828 16 577 12 551 4 026 75,7 % 135 792 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 9 492 9 616 6 520 3 096 67,8 % 58 200 

Konvensjonelle havfiskefartøy 12 480 11 846 9 096 2 750 76,8 % 232 382 
Åpen gruppe 5 547 6 192 2 446 3 746 39,5 % 24 256 

Forskning og undervisning 379 379 63 316 16,6 % 948 

Rekreasjons- og ungdomsfiske2 300 300 300 0 100,0 % 472 

Kompensasjonskvoter 3 000 3 000 1 096 1 904 36,5 % 29 019 

Annet3     65 -65   573 

Totalt 117 261 127 377 100 930 26 447 79,2 % 1 580 113 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet 
            pr. 7. februar 2022 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet, dvs. kvoteoverføringer fra 2020  
2 Registrert ungdoms- og rekreasjonsfiske utgjorde 54 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen ble     
   tatt 
3 Fangst som ikke kan plasseres på gyldige fiskeritillatelser  

 
 
Vi viser til § 6 første og tredje ledd i reguleringsforskriften om kvotefleksibilitet på 
gruppenivå, som tilsier at det bare skal gjøres fratrekk for maksimalt 10 % av 
gruppekvotene når overfisket skyldes refordeling mellom fartøygrupper for å legge til 
rette for at norsk totalkvote tas. Dette forutsetter imidlertid at det er kvotemessig 
dekning innenfor totalkvoten. I tillegg må de fartøygruppene som ikke har utnyttet sine 
kvoter få sine resterende gruppekvoter overført neste kvoteår, men likevel begrenset 
oppad til 10 % av gruppekvoten (forskriftskvoten) for inneværende år.  
 
Fiskeflåtens interesse for å fiske hyse, dårlig tilgjengelighet i kystnære strøk og 
utfordrende mottaks- og markedssituasjon som følge av koronaviruspandemien har gitt 
lav kvoteutnyttelse i 2021. Det ble fra årets begynnelse refordelt fra små til større fartøy i 
kystfiskeflåten og deretter til konvensjonelle havfiskefartøy, torsketrålere og seitrålere. 
Fartøy i åpen gruppe hadde fritt fiske gjennom hele året. Fartøy i lukket gruppe hadde 
kvoter med høy overregulering fra årets start, og alle lengdegrupper hadde fritt fiske fra 
og med 16. april. Konvensjonelle havfiskefartøy og trålerne ble tildelt flere 
maksimalkvotetillegg i løpet av året for å legge rette for at norsk totalkvote kunne 
utnyttes fullt ut. Dette resulterte i at trålgruppen fisket ca. 3 600 tonn utover sine 
andeler, mens konvensjonelle havfiskefartøy til tross for et ekspansivt 
reguleringsopplegg bare utnyttet ca. 77 % av sin tildelte gruppekvote. Konvensjonelle 
havfiskefartøy ble i tillegg tildelt ekstrakvoter på til sammen 3 000 tonn i kompensasjon 
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for manglende kvoteavtale med Storbritannia med virkning fra 31. mai, og 
kvoteutnyttelsen av denne ordningen utgjorde bare ca. 37 %. 
 
 
Kvoteoverføringer på gruppenivå - hyse 
 

1. Torsketrål 

Totalt disponibelt kvantum (justert kvote) utgjorde 46 611 tonn for torsketrålerne i 2021. 
Den justerte gruppekvoten var «overfisket» med 3 582 tonn (8,6 % av forskriftskvoten) 
ved årsskiftet som følge av refordelinger fra kystfiskeflåten for å legge til rette for at 
norsk totalkvote kunne utnyttes best mulig. 3 582 tonn går til fratrekk fra 2022-kvoten 
på gruppenivå. 
 

2. Seitrål 

Seitrålerne hadde en disponibel gruppekvote på 825 tonn i 2021. Den justerte 
gruppekvoten var «overfisket» med 30 tonn (4,0 % av forskriftskvoten) ved årsskiftet 
som følge av refordelinger fra kystfiskeflåten for å legge til rette for at norsk totalkvote 
kunne utnyttes best mulig. 30 tonn går til fratrekk fra 2022-kvoten på gruppenivå. 
 

3. Konvensjonelle havfiskefartøy 

Konvensjonelle havfiskefartøy ble tildelt en justert gruppekvote på 11 846 tonn i 2021.  
Det gjensto 2 750 tonn av justert gruppekvote i 2021, og dette utgjør 22,0 % av 
forskriftkvoten. Det overføres 10 % av forskriftskvoten, 1 248 tonn fra 2021 til 2022. 
Dette som følge av at andre og tredje ledd kommer til anvendelse i § 6 i bestemmelsen 
om kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå.  
 

4. Lukket gruppe 

Tabell 9 angir gruppekvoter og fangst i 2021, samt kvanta som overføres fra 2021 til 
2022: 
 

 
Tabell 9: Kvoter, fangst, restkvoter og overføringer til 2022 hyse lukket gruppe (tonn) 

Lengdegruppe 
Forskrifts-

kvoter 
2021 

Justerte 
gruppe-
kvoter 
2021 

Fangst 
2021 

Rest 
2021 

Rest i 
prosent av 
forskrifts-

kvote 

Overføring 
til 2022 

Under 11 meter hj.l. 14 200 15 830 5 522 10 308 72,6 % 1 420 
Mellom 11 - 14,9 meter hj.l. 14 540 16 201 12 223 3 978 27,4 % 1 454 
Mellom 15 - 20,9 meter hj.l. 14 828 16 577 12 551 4 026 27,2 % 1 483 
Mellom 21 - 27,9 meter hj.l. 9 492 9 616 6 520 3 096 32,6 % 949 

Totalt 53 060 58 224 36 816 21 408 40,3 % 5 306 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet pr. 7.  
            februar 2022 
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Det gjensto totalt ca. 21 408 tonn hyse i lukket gruppe i 2021, og det overføres samlet 
5 306 tonn fra 2021 til 2022. Dette som følge av at andre og tredje ledd kommer til 
anvendelse i § 6 i bestemmelsen om kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå. 
Fordelingen på de ulike lengdegruppene fremgår av tabell 9. 
 

5. Åpen gruppe 

Fartøy i åpen gruppe fisket innenfor en justert gruppekvote på 6 192 tonn i 2021. 
Kvoteutnyttelsen var lav (ca. 40 %), og 10 % av forskriftskvoten (555 tonn) overføres til 
2022. 
 

6. Avsetninger 

Avsetninger til forskning og undervisning, ungdoms- og rekreasjonsfisket, 
kompensasjonskvoter og annet er tatt fra «toppen» av norsk totalkvote, og eventuelle 
restkvoter eller overfiske av avsetninger går til påplussing eller fratrekk på neste års 
totalkvote. Restkvotene her utgjør totalt 2 155 tonn netto. 
 

 
Kvoteoverføringer på totalkvotenivå - hyse 
 
Av de 10 935 tonnene som kan overføres fra 2021 til 2022, blir 3 497 tonn (netto) 
overført innenfor de enkelte reguleringsgruppene, mens 7 438 tonn fordeles på 
gruppene i henhold til den fordelingen som ble benyttet da totalkvoten for 2022 ble 
fordelt på fartøygruppene: 

 
Tabell 10: Kvoteoverføringer totalkvotenivå hyse fra 2021 til 2022 (tonn) 

Fartøygrupper Overføringer på totalkvotenivå 

Trålgruppen (38 %) 2 826 
Torsketrål (97,8 %): 2763 
Seitrål (2,2 %): 63 

Konvensjonelle fartøy (62 %) 4 612 
Konvensjonelle havfiskefartøy (18 %): 830 
Lukket gruppe (74 %): 3 413 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde (26,7 %)                                                                        911  

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde (26,8 %)                                                                        915  

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde (28,1 %)                                                                       959  

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde (18,4 %)                                                                        628  

Åpen gruppe (8 %): 369 

Totalt 7 438 

 
 
Siden seitrålerne nå er en del av kvotefleksibilitetsordningen på fartøy- og gruppenivå, 
finner Fiskeridirektoratet det mest hensiktsmessig at fartøygruppen også omfattes av 
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ordningen når avstemmingen på totalkvotenivå finner sted.  Fordelingen internt i 
trålgruppen følger fordeling i gjeldende regulering. 

 
 

Oppsummering kvotefleksibilitet hyse fra 2021 til 2022 
 
Tabell 11 angir justert totalkvote og gruppekvoter i fisket etter hyse i 2022 etter 
overføringer på total- og gruppekvotenivå. 

 

 

Tabell 11: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2022 (tonn) 

Fartøygrupper 
Forskrifts-

kvoter 
2022 

Overføringer 
på 

gruppenivå 

Overføringer på 
totalkvotenivå 

Justerte 
kvoter 
2022 

Trål totalt 33 472 -3 612 2 826 32 686 
Gruppekvote torsketrål 32 722 -3 582 2 763 31 903 
Gruppekvote seitrål 750 -30 63 783 
Konvensjonelle 56 489 7 109 4 612 68 210 
Lukket gruppe: 42 290 5 306 3 413 51 009 
Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 11 327 1 420 911 13 658 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 12 171 1 454 915 14 540 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 11 356 1 483 959 13 798 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 7 436 949 628 9 013 

Konvensjonelle havfiskefartøy 9 830 1 248 830 11 908 
Åpen gruppe 4 369 555 369 5 293 
Forskning og undervisning 390     390 
Rekreasjons- og ungdomsfiske 300     300 
Rekrutteringskvoter åpen gruppe 50     50 

Totalt 90 701 3 497 7 438 101 636 
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Vedlegg 1 

Justerte totalkvoter, forskriftskvoter, totalfangst og overføringer  

mellom kvoteår i fisket etter torsk i perioden 2015 til 2022 (tonn): 

TORSK  Kvote (tonn)  

2015   
Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                  394 240  
Maksimalt tillatt kvotefleks                    39 424  
Avsatt forskning                       7 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                    13 680  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           414 920  

Fangst 2015                  420 190  
Overført fra 2016 (dvs. forskuttert fra 2016)                       5 270  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)            420 190  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2016   
Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                  394 240  
Maksimalt tillatt kvotefleks                    39 424  
Avsatt forskning                       7 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                    16 278  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           417 518  

Fangst 2016                  410 152  
Overført til 2015                     -5 270  
Overført til 2017                     -2 096  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            410 152  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2017   
Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                  392 523  
Maksimalt tillatt kvotefleks                    39 252  
Avsatt forskning                       7 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                    12 488  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           412 011  

Fangst 2017                  414 319  
Overført fra 2016                       2 096  
Overført fra 2018 (dvs. forskuttert fra 2018)                          212  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            414 319  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2018   
Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                  343 159  
Maksimalt tillatt kvotefleks                    34 316  
Avsatt forskning                       7 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       6 259  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           356 418  

Fangst 2018                  373 850  
Overført til 2017                         -212  
Overført fra 2019 (dvs. forskuttert fra 2019)                    17 644  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            373 850  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 
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Vedlegg 1 forts. 

TORSK  Kvote (tonn)  

2019   
Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                  321 697  
Maksimalt tillatt kvotefleks                    32 170  
Avsatt forskning                       7 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       5 259  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           333 956  

Fangst 2019                  326 413  
Overført til 2018                   -17 644  
Overført fra 2020  (dvs. forskuttert fra 2020)                    10 101  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            326 413  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2020   
Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                  327 277  
Maksimalt tillatt kvotefleks                    32 728  
Avsatt forskning                       7 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       9 100  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           343 377  

Fangst 2020                  331 003  
Overført til 2019                   -10 101  
Overført til 2021                     -2 273  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            331 003  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2021   
Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                  390 635  
Maksimalt tillatt kvotefleks                    58 595  
Avsatt forskning                       7 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                    33 039  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           430 674  

Fangst 2021                  384 158  
Overført fra 2020                       2 273  
Overført til 2022                   -48 789  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            384 158  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2022   
Norsk kvote (inkl. kysttorsk)                  314 605  
Maksimalt tillatt kvotefleks                    31 461  
Avsatt forskning                      7 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                    14 862  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           336 467  

Fangst 2022   
Overført fra 2021                    48 789  
Overført til/fra 2023   
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)            385 256  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 

 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet 
            og fangststatistikk fra Norges Råfisklag pr. 7. februar 2022 
* Kvote justert for overføringer fra foregående og påfølgende år 
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Vedlegg 2 

Justerte totalkvoter, forskriftskvoter, totalfangst og overføringer  

mellom kvoteår i fisket etter hyse i perioden 2015 til 2022 (tonn): 

HYSE  Kvote (tonn)  

2015   
Norsk kvote                  104 894  
Maksimalt tillatt kvotefleksibilitet                    10 489  
Avsatt forskning                       4 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       3 053  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           111 947  

Fangst 2015                    95 075  
Overført til 2016                   -10 489  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)            101 458  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 94 % 

2016   
Norsk kvote                  114 700  
Maksimalt tillatt kvotefleksibilitet                    11 470  
Avsatt forskning                       4 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       3 694  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           122 394  

Fangst 2016                  108 898  
Overført fra 2015                    10 489  
Overført til 2017                   -11 470  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            121 413  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 90 % 

2017   
Norsk kvote                  109 564  
Maksimalt tillatt kvotefleksibilitet                    10 956  
Avsatt forskning                       4 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       3 301  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           116 865  

Fangst 2017                  113 463  
Overført fra 2016                    11 470  
Overført til 2018                   -10 956  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            117 379  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 97 % 

2018   
Norsk kvote                    95 230  
Maksimalt tillatt kvotefleksibilitet                       9 523  
Avsatt forskning                       4 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       2 375  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           101 605  

Fangst 2018                    94 072  
Overført fra 2017                    10 956  
Overført til 2019                     -9 523  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            103 038  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 91 % 
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Vedlegg 2 forts: 

HYSE  Kvote (tonn)  

2019   
Norsk kvote                    81 080  
Maksimalt tillatt kvotefleksibilitet                       8 108  
Avsatt forskning                       4 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       1 609  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)              86 689  

Fangst 2019                    94 108  
Overført fra 2018                       9 523  
Overført til 2020                     -2 104  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*              94 108  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 100 % 

2020   
Norsk kvote                  101 159  
Maksimalt tillatt kvotefleksibilitet                    10 116  
Avsatt forskning                       4 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       2 812  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           107 971  

Fangst 2020                    88 350  
Overført fra 2019                       2 104  
Overført til 2021                   -10 116  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*              99 959  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 88 % 

2021   
Norsk kvote                  109 348  
Maksimalt tillatt kvotefleksibilitet                    10 935  
Avsatt forskning                       4 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       3 913  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)           117 261  

Fangst 2021                  100 930  
Overført fra 2020                    10 116  
Overført til 2022                   -10 935  
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)*            116 442  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 87 % 

2022   
Norsk kvote                    84 130  
Maksimalt tillatt kvotefleksibilitet                       8 413  
Avsatt forskning                       4 000  
Tilbakeføring av ubenyttet tredjelandskvote                       2 571  
Norsk totalkvote (forskriftskvote)              90 701  

Fangst 2022   
Overført fra 2021                    10 935  
Overført til/fra 2023   
Norsk disponibel totalkvote (justert kvote)            101 636  
Utnyttelsesgrad av justert kvote 

 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og konsesjons- og deltakerregisteret  
            i Fiskeridirektoratet pr. 7. februar 2022 
* Kvote justert for overføringer fra foregående og påfølgende år 


