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Åtte år går fort
Det er naturlig å starte med å dra linjen helt tilbake
til 2013 når de siste årene skal oppsummeres. Jeg
har nådd min milepæl og ledet arbeidet ved styre-
bordet og i møte med myndigheter og andre sam-
arbeidsparter gjennom åtte år. Det vil være med en
grad av vemod jeg entrer talerstolen på Landsmøtet
for å avslutte perioden som leder i Fiskarlaget. Så
er vi samtidig et lag – og laget er alltid viktigst.

Lagarbeid, mye lagarbeid med ned,
og oppturer, er det jeg ser til-
bake på de to siste årene.
Sam men har vi den
siste tiden tatt lange
steg mot en frem-
tidsrettet organisa-
sjon. Landsmøtet
2021 skal drøfte
nye steg og gi av-
klaringer om den
videre prosessen.
Jeg har stor tro på at
det arbeidet vi nå gjør vil
sikre et organisasjonsmessig
rammeverk som gjør at vi i større
grad kan prioritere fiskeripolitiske saker.
Det vil være svært nødvendig for å rigge oss for
fremtiden.

Stortingsvalget høsten 2021 ga et nytt politisk fler-
tall. Fiskarlaget har lang tradisjon for å søke bredt
samarbeid med godt forankrede vedtak internt. Det
må vi fortsette med. Samtidig har det nye flertallet
andre prioriteringer enn det forrige, og dette vil
også utfordre oss. Jeg er likevel trygg på at også
den nye regjeringen ønsker en framtidsrettet, differ-
ensiert og lokalt forankret fiskeflåte. 

Noen ser på det vi holder på med som staurbæring.
Jeg kaller det for organisasjonsdemokrati.

Ja, det er utfordrende å både aksle et lederverv i
Fiskarlaget og å manøvrere i det politiske kystland-
skapet. Jeg skal ikke underslå at det i perioder har
vært vindfullt i min periode. Vi er en næring og en
organisasjon preget av motsetninger og behov for
kompromiss. Likevel sa jeg ja til å aksle ledervervet
med åpne øyne. Det har vært et privilegium å lede
organisasjonen, og jeg vil benytte mine siste mulig-
heter som leder til å peke på noen viktige handlings-
punkter:

• Vi vil oppnå mer og fremstå enda sterkere om vi
som næring kan samle oss under en fane. Vi må
også samle flere under fanen. Det er for mange
fiskere som velger å stå utenfor organisasjonen,
og det svekker fiskerne samlet sett.

• Min erfaring er at vi oppnår mest når vi drøfter
oss frem til gode kompromisser internt. Da blir vi

en forutsigbar partner for dem vi skal gi
innspill til. Norges Fiskarlag er og

skal fortsatt være myndig-
hetenes fremste pre-
missleverandør.

• Kvinner er en
ressurs – ikke et
mobbeoffer eller
objekt. Næringen
har mange dykt-
ige og ressurs-
sterke kvinner
som både skal ha

en trygg arbeidsplass
og som vi skal rydde

plass til ved styrebordene.
Ingen skal oppleve trakassering

på jobb. Det er DITT og det er MITT ansvar. 

Ytre forhold som pandemi, konjunkturer, miljøut-
vikling og politisk dagsorden er forhold som vi på
ulikt vis kan og må håndtere. Den daglige stabili-
teten representeres ved våre ansatte. Jeg vil
sammen med styret påpeke at vi som organisasjon
er avhengig av en kompetent og bredt sammensatt
administrasjon. Det har vi. Hver ansatt især fortjener
takk og honnør for det arbeidet som legges ned.

En spesiell takk vil jeg rette til Otto Gregussen som
gjennom seks år har ledet administrasjonen. Vi har
samarbeidet tett og godt i disse årene. En ny epoke
startet i august 2021 da Sverre Johansen tok over
jobben. Under dette Landsmøtet avløses jeg og
flere i styret. Jeg er trygg på at vi fortsatt får et godt
team, og at de nye bidrar til å styrke og utvikle or-
ganisasjonen.  

Takk for privilegiet det har vært å få lede Norges
Fiskarlag. Vi ser i år tilbake på en stolt fortid
gjennom 95 år – og frem mot en solid fremtid preget
av: Enhet, helhet og ansvar.
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Status og oppsummering
• Landsmøtet 2019 slo fast at det er behov for forbe -
dringer i Norges Fiskarlag som organisasjon. 

• Landsmøtet måtte likevel konstatere at det heller
ikke denne gangen var grunnlag for endringer i
organi sasjonen fordi det ikke var full tilslutning til
dette fra medlemslagene.

• Det samhold som har preget fiskernes organisa-
sjoner er ikke like tydelig som før, og det må kunne
konstateres at politiske prosesser er mer åpne for
innflytelse fra andre samfunnsaktører enn hva som
har vært tilfellet tidligere.

Organisasjonsutredninger og prosesser
Frem mot landsmøtet 2017 lanserte landsstyret to for-
slag. Det første forslaget innebar en tredeling av or-
ganisasjonen, med landsomfattende organisasjoner
for havfiskerederier, kystfiskerederier og mannskap.
Landsstyret drøftet skissen med medlemslagene og
måtte konkludere med at det ikke ville være full opp-
slutning om denne organisasjonsmodellen.

Etter nye drøftinger med lagene fremmet landsstyret
forslag for landsmøtet om en modell med tre lag: Sør-
Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt,
der hvert av lagene skulle ha 1/3 av stemmene i Fiskar-
lagets organer.

Dette forslaget ble vedtatt av landsmøtet 2017 og
landsstyret fikk i oppdrag å gjøre denne modellen
ferdig for iverksettelse fra årsmøtet 2019. Det ble i
landsmøtets vedtak gitt en rekke premisser for den nye
organiseringen herunder fordeling av stemmer, at det
skulle lages nye vedtekter og at det skulle lages ny fi-
nansieringsmodell. Organisasjonen valgte å ikke slutt-
behandle disse forslagene da det ble klart at det ikke
ville være full oppslutning rundt landsmøtets forslag.

Organisasjonsundersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført i mai og juni 2020

blant medlemslag, gruppeorganisasjoner, ansatte og
tillitsvalgte (styreledere i medlemslag og landsstyre -
representanter) i Norges Fiskarlag, samt de ansattes
fagforening. 

16 av 42 ansatte, 9 av 20 tillitsvalgte, 6 av 9 medlems -
lag/gruppeorganisasjoner samt fagforeningen be-
svarte undersøkelsen. Svarene ble gitt anonymt fra
ansatte og tillitsvalgte. 

I undersøkelsen ble deltakerne bedt om å vurdere
Fiskarlagets posisjon i samfunnet, hvor organisasjonen
står, organisasjonens utfordringer og deres forslag til
løsninger. 

Fiskarlagets posisjon ble vurdert til å være sterk men
synkende i samfunnet, og at konflikten internt i organ-
isasjonen skader posisjon og legitimitet utad. Fiskar-
laget anses også som splittet etter de siste forsøkene
på organisasjonsprosess. 

I undersøkelsen ble det påpekt flere utfordringer for
Norges Fiskarlag, som faglig og økonomisk ubalanse
mellom kyst- og havfiskeflåtens tilbud og tilhørende
organer i organisasjonen. Dagens ordning med organ-
isasjonsfrihet for organisering av fartøymedlemmer
skaper også misnøye og konflikt i medlemsmassen. 

Besvarelsene peker også på at fylkeslagenes økonomi
og faglige kapasitet må styrkes. Det forventes også en
avklaring om praktiseringen av organisasjonsfrihet, og
man må finne en løsning det er større enighet om i or-
ganisasjonen. 

Når det kommer til den politiske behandlingen i organ-
isasjonen ber flere respondenter om enda grundigere
prosesser i forkant av vedtak, og at medlemslag og lok-
allag kan delta mer aktivt i beslutningsprosessen. 
Det pekes på at Fiskarlaget må bli enda tydeligere i

Spasertur på stranda i overleveringsfasen mellom av-
troppende og påtroppende generalsekretær 16. august
2021.

Carl Aamodt har ledet arbeidet med Fiskarlagets Ar-
beidsprogram som skal behandles av Landsmøtet
2021. Sekretær: Hanna Bakke-Jensen.
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sine budskap, og at hele organisasjonen må forholde
seg til og støtte de sentrale vedtakene i organisasjonen.
Og at ledelsen ikke kan akseptere at medlemslag og til-
litsvalgte går utover og utenom vedtak gjort av lands-
styret og landsmøtet. 

På tidspunktet for undersøkelsen omtales medlemstil-
budet i Norges Fiskarlag som for lite dekkende, noe
man mener gjenspeiles i oppslutningen blant yrkesfisk-
ere. Fiskarlaget forventes også å intensivere arbeidet
med rekruttering og medlemskontakt – og særlig på å
forbedre tilbudet til unge fiskere og mannskap. 

Fiskarlaget Ung
Sommeren 2020 ble det igangsatt et prosjekt med mål
om å engasjere og rekruttere flere unge medlemmer.
Medlemsgruppen unge medlemmer ble definert som
personmedlemmer i Norges Fiskarlag til og med 35 år. 
Det ble gjennomført en undersøkelse blant unge med-
lemmer i tidsrommet juni til august 2020. Gjennom vi-
deomøter og telefonintervjuer ble det kartlagt hvilke
inntrykk, forventninger og meninger unge medlemmer
har av Norges Fiskarlag og mulighetene for å engasjere
seg i og rekruttere flere til organisasjonen. 

Resultatene fra denne kartleggingen ble forelagt lands-
styret i september 2020. Totalt deltok 15 medlemmer i
kartleggingen fra seks medlemslag. Kartleggingen
viser at unge medlemmer opplever en terskel for å en-
gasjere seg i organisasjonen, og det er et ønske om å
legge til rette for økt engasjement blant unge med-
lemmer. Dette kan for eksempel gjøres gjennom et eget
nettverk for unge medlemmer, organisasjonskurs og
muligheter for mer formell representasjon.  

Landsstyret vedtok i september 2020 at vi skal jobbe
målrettet for å øke engasjementet blant unge med-
lemmer. Det er opprettet en Facebook-gruppe for med-
lemmer til og med 35 år – Fiskarlaget Ung – som per
september 2021 har om lag 90 medlemmer. 

Mulig ny prosess i regi av landsstyret
I landsstyremøtet 20. oktober 2020 ble blant annet
spørsmålet om hvorvidt landsstyret skulle ta initiativ til
en ny organisasjonsprosess drøftet, og landsstyret
fattet slikt vedtak: 
• Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å starte en prosess
med å avklare grunnlaget for en ny organisasjons-
prosess i Norges Fiskarlag.

På bakgrunn av de innspill som kom fra lagene, måtte
landsstyret den 26.11.20 konstatere at det ikke var
grunnlag for dette på dette tidspunktet. 

Spørsmålet om organisasjonsfrihet 
I perioden fra landsmøtet i 2017 har det vært en prin-

sipiell diskusjon om hva som skal være premisser for
hvor medlemmene i Norges Fiskarlag skal være organ-
isert. Landsmøtet 2017 slo fast at rederiene måtte
kunne bestemme selv hvilken del av organisasjonen de
skulle tilhøre. Rederienes valg har imidlertid hatt kon-
sekvenser for tilknytning til lokallag hvor tarifftilknyt-
ning har vært et kriterium. 

Det har medført en betydelig endring i organisasjonen
at  fartøy i gruppen «stor kyst» har valgt å være med-
lemmer i Fiskebåt i stedet for i regionlagene. 

Det har også vært en diskusjon knyttet til hvor person-
medlemmer skal være tilknyttet, og om lokallagene har
mulighet til å være tilsluttet et annet regionlag enn det
som følger av dagens inndeling. I januar 2020 tok styre-
leder i Øksnes Fiskarlag initiativ til å få laget flyttet fra
Nordland Fylkes Fiskarlag til Fiskarlaget Nord. Nord-
land Fylkes Fiskarlag tok dette opp med Norges Fiskar-
lag som ga en juridisk vurdering av spørsmålet.
Konklusjonen var at Norges Fiskarlags lover ikke åpner
for dette.

I september 2020 behandlet administrasjonen en inn-
melding fra et medlem bosatt i Møre og Romsdal som
ønsket å stå tilsluttet et lokallag i Fiskarlaget Nord. Det
ble administrativt meldt tilbake at reglene ikke åpner
for dette, hvilket Fiskarlaget Nord ikke aksepterte.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag iverksatte en videre
utredning av dette spørsmålet, som ikke er særskilt
vurdert i organisasjonen tidligere.

En gjennomgang av medlemsregisteret viste at det i alt
var 87 medlemmer som var registrert i feil region. Av
disser var 37 medlemmer fullt betalende og 7 var
støttemedlemmer. 31 medlemmer var aldersfrie eller
honnørmedlemmer. 5 var under utdanning.

Det har blitt utøvd et skjønn i hvert enkelt tilfelle når
medlemmer har blitt plassert i regionlag eller lokallag.
Sogn og Fjordane Fiskarlag ba om en uhildet vurdering
av hvordan vedtak og praksis står seg i forhold til gjeld-
ende regelverk, da særlig ILO-konvensjonene og Den
Europeiske menneskerettighetskommisjon.

Også Fiskarlaget Nord hadde tidligere bedt om en
uhildet vurdering av hvordan organisasjonsfrihet
praktiseres i Norges Fiskarlag. Administrasjonen har
engasjert Roald Engeness (advokat med møterett for
Høyesterett) til å gjennomføre en utredning slik lagene
har bedt om.

Denne utredningen som er behandlet av kontroll-
nemda, konkluderte med at det ikke foreligger brudd
på EMK eller ILO-konvensjonene.

Organisasjon2
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Fiskarlaget Nord sin utmelding
I årsmøtet 18. september 2020 vedtok Fiskarlaget Nord
å melde seg ut av Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget Nord har presisert at laget forblir fullverdig
medlem i Norges Fiskarlag fram til siste dag på lands-
møtet i 2023 slik lagets lover tilsier. Det er ikke tvil om
at dette er riktig tolking av Norges Fiskarlags lover.

Landsstyret behandlet status i organisasjonen i alle
møter i beretningsperioden.

Forut for landsstyrets møte 11. mai ble det foretatt en
juridisk analyse av hvorvidt den opptreden som Fiskar-
laget Nord viste var i tråd med lagets lover og om det
eventuelt var grunnlag for reaksjoner mot laget. Dette
utredningen ble foretatt av advokatfirmaet Judicia DA.

Landsstyret fattet slikt vedtak i møte den 11. mai 2021:
1. «Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til at årsmøtet
i Fiskarlaget Nord 18. september i 2020 vedtok å
melde laget ut av Norges Fiskarlag, og at laget
under henvisning til Norges Fiskarlags lover gikk inn
i en oppsigelsestid som innebar at laget skal være
fullverdig medlem av Norges Fiskarlag til og med

landsmøtet 2023. 

2. Landsstyret konstaterer at Fiskarlaget Nord setter
fram ultimative krav for fortsatt medlemskap og at
laget planlegger en ny organisering som også kan
være utenfor fellesskapet i Norges Fiskarlag.

Etter landsstyrets oppfatning er dette en opptreden
og arbeidsform som ikke samsvarer med organisa-
sjonens lover (illojal opptreden) og det gir grunnlag
for å ekskludere laget fra Norges Fiskarlag, jamfør
Norges Fiskarlags lover paragraf 10.  

3. Landsstyret gir arbeidsutvalget fullmakt til å oppta
forhandlinger med Fiskarlaget Nord om vilkårene
for en raskest mulig ordnet uttreden fra Norges
Fiskarlag. 

4. Norges Fiskarlag skal opprettholde sin funksjon som
landsomfattende organisasjon for norske fiskere.
Landsstyret anmoder Fiskarlaget Midt-Norge og
Nordland Fylkes Fiskarlag snarest om å gå sammen
for å organisere et nytt Nord-Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen

Møtedeltagerne i Tromsø, styret i Fiskarlaget Nord og AU.



i den grad lagene selv ønsker det.

5. Norges Fiskarlag vil likeså anbefale medlemslagene
som i dag utgjør «Samarbeidsrådet Sør» om å gå
sammen i en organisering av et Sør-Norges Fiskar-
lag.

Norges Fiskarlag vil bistå lagene i denne prosessen
i den grad lagene selv ønsker det. 

6. Landsstyret anser at dette forslaget til videre fram-
drift i organisasjonssaken er i samsvar med de før-
inger som er gitt av landsmøtet i Norges Fiskarlag,
jamfør landsmøtevedtakene 8a/19 og 8/17. LS an-
moder om at så mye som mulig av avklaringer av
en ny organisering med et Nord-Norges Fiskarlag
og et Sør-Norges Fiskarlag gjøres ferdig til lands-
møtet i november 2021.

Landsstyret forutsetter at det gjennomføres en ryddig
og forutsigbar overgang til Nord-Norges Fiskarlag for
lokallag og enkeltmedlemmer i Troms og Finnmark.»

Drøftinger mellom Fiskarlaget Nord og arbeidsutvalget
i Norges Fiskarlag ble gjennomført den 6. juni.

Fra dette møtet ble det gitt følgende felles uttalelse:
«Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord er begge enige
om at det er behov for organisasjonsmessige endr-
inger i Norges Fiskarlag. Dette har landsmøtet i 2017
og 2019 erkjent og det har også blitt påpekt av lands-
styret.

Vi arbeider alle etter Fiskarlagets formålsparagraf som
har som hovedmålsetting å samle alle landets fiskere
i en organisasjon.

Det er stor interesse blant medlemslagene i Norges
Fiskarlag for å etablere et Nord-Norges Fiskarlag og et
Sør-Norges Fiskarlag. Dette er positivt, og i samsvar
med det Fiskarlaget Nord tidligere har arbeidet for.

I denne situasjonen er det irrelevant for Norges Fiskar-
lag å drøfte videre oppfølging av landsstyrets vedtak
angående grunnlag for eksklusjon av Fiskarlaget Nord.
Styret i Fiskarlaget Nord vil arbeide for å få tilslutning
fra sitt årsmøte til å inngå i denne prosessen. Fram mot
årsmøtet, deltar Fiskarlaget Nord i prosessen under
den forutsetning at årsmøtet gir sin tilslutning.

Det er kun medlemslagene i Norges Fiskarlag som kan
beslutte om det skal inngås et formelt samarbeid eller
sammenslutning.

Dersom lagene beslutter å starte sammenslåingspro-
sesser vil Norges Fiskarlag bistå i den grad dette er
ønskelig fra lagenes side.

Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord er enige om å
jobbe konstruktivt fram mot kommende årsmøter og
landsmøtet.»

Nye organisasjonsprosesser i Samarbeidsrådet
Nord og Samarbeidsrådet Sør
Både i Samarbeidsrådet Sør og Samarbeidsrådet Nord
har initiativet til prosess internt i samarbeidsrådene
blitt tatt godt imot.

Det er nedsatt forhandlingsutvalg i begge samarbeids-
rådene og det er engasjert eksterne prosessledere til å
drive fram disse prosessene.

Det tas sikte på at lagene før landsmøtet 2021 forplikter
seg til å avslutte egne prosesser i løpet av neste lands-
møteperiode, og at det dannes to nye lag i Nord og Sør.

Covid-19 pandemien 
Med virkning fra 12. mars 2020 ble det lagt sterke be-
grensinger på mange aktiviteter i det norske sam-
funnet som følge av koronapandemien. Ad m  i n i   -
stra sjonen i Fiskarlaget, og delvis også i medlems -
lagene, har utført oppgavene fra hjemmekontor store
deler av 2020, samt hele første halvår av 2021. Våre
digitale administrative løsninger og digitale møte -
løsning på Teams har medført at arbeidsoppgavene
stort sett har kunnet gjennomføres som normalt. 

Møter i landsstyret og arbeidsutvalget har også i all
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En rekke strenge tiltak ble etablert under pandemien.
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hovedsak blitt avholdt digitalt. Det har blitt holdt ukent-
lige digitale møter med regionkontorene under pande -
mien.

Nærings- og fiskeriministeren tok raskt initiativ til å
holde regelmessige møter med organisasjonene i nær-
ingen for å bli oppdatert på ulike behov som følge av
pandemien. Slike møter har blitt holdt omtrent annen-
hver uke i 2020 og i første halvår av 2021. Det meste av
møter med myndigheter og andre har i pandemiperi-
oden vært holdt på digitale plattformer. Dette innbe-
fattet også de internasjonale kvoteforhandlingene
høsten 2020 om avtaler for 2021, og dette viste seg
særlig krevende – særlig i en situasjon hvor Stor-
britannia ble egen kyststat.

Fiskarlaget tok våren 2020 tidlig opp spørsmål om å få
på plass kompensasjonsordninger (dagpengeordning
og garantilottordningen) dersom flåten skulle bli
rammet av leveringsproblemer som følge av en ut-
bredt smittesituasjon. Også spørsmål om særskilt til-
rettelegging av regelverket for karantene mv. har det
vært jobbet mye med. Videre fikk vi gjennomslag for at
det enkelte fartøy kunne overføre inntil 10 % av far-
tøykvotene av torsk nord for 62˚N til 2021. Totalt sett må
en oppsummere med at fiskeriene og næringen stort
sett har gått tilnærmet som vanlig under pandemien,
men det har nok også for sjømatsektoren vært utfordr-
ende i enkelte markeder/land.

Velferd
2019: 22 stasjoner
2020: 21 stasjoner
Vardø, Båtsfjord, Mehamn, Kjøllefjord, Nordvågen,
Skarsvåg (2019), Havøysund, Tufjord, Sørvær, Breivik-

botn, Tromvik, Botnhamn, Senjahopen, Gryllefjord,
Myre, Ramberg, Fredvang, Sund, Stamsund, Henn-
ingsvær, Egersund, Hvasser. 
Det ble i tillegg gitt et engangstilskudd til oppstart av
et lokalt velferdstilbud i Berlevåg og innkjøp til et vel-
ferdstilbud ved Ila Fiskemottak i Trondheim, samt at til-
skuddet til Hvasser ble delt med en stasjon i
Utgårdskilen. 

Velferdsdriften i 2020 var redusert som følge av covid-
19 pandemien.

Verving 2020
Covid-19 pandemien ble et hinder for all planlagt med-
lems- og verveaktivitet som krevde fysisk tilstedevær-
else. Skolebesøk, kaibesøk, medlemsmøter og
organisasjonskurs utgikk på grunn av smittevernre-
striksjonene. 

Landsstyret vedtok 27. januar 2020 en vervestrategi
med mål om en medlemsøkning på 300 personmed-
lemmer. Målsettingen tilsier medlemsøkning på 550–
600 medlemmer, siden utmeldinger, dødsfall og de
som forlater yrket var om lag 300. Norges Fiskarlag
hadde i 2020 en økning i medlemstallet på om lag 50
medlemmer. 

Det ble i strategien for 2020 satt to satsningsområder i
rekrutteringsarbeidet: Unge fiskere og mannskapsmed-
lemmer. Disse to gruppene er også de to største grupp-
ene blant nye medlemmer i 2020 med om lag 100 nye
medlemmer hver. 

Det bør påpekes at mange av disse nye medlemmene
overlapper, da mange unge fiskere også er mannskap.
For at Norges Fiskarlag skal kunne øke medlemstallet
og øke organisasjonsgraden må rekrutteringsarbeidet
intensiveres. 

Rekrutteringsarbeidet i 2020 foregikk, fra administra-
sjonens side, hovedsakelig på sosiale medier. Informa-
sjon er delt om at medlemskap i Norges Fiskarlag gir
en rekke fordeler, at medlemskapet er gratis for stud-
enter, skoleelever, lærlinger og kadetter – og at man
som medlem får juridisk bistand i næringsrelevante
saker.

Sosiale medier ble også brukt som en del av satsingen
på unge medlemmer. Facebook-gruppen og unge fisk-
ere-prosjektet gir store muligheter for videre rekrutter-
ing og engasjement i 2021. Landsstyret vedtok i
september 2020 at det skal jobbes målrettet for å øke
engasjementet blant unge medlemmer. Kontakt-
gruppen «Fiskarlaget Ung» på Facebook har 90 med-

Rett før pandemien stengte landet hadde vi besøk av
en japansk delegasjon i Trondheim, som også besøkte
fiskemottaket i Ila.
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lemmer. Et planlagt organisasjonskurs for unge i de-
sember 2020 ble avlyst av smitteverngrunner. 
Det ble planlagt flere fysiske møter og arrangementer
for å rekruttere nye medlemmer og engasjere eksister-
ende medlemmer. Dessverre hindret smittevernrestrik-
sjonene gjennomføring av disse, blant annet fiskar -
møter sammen med Norges Råfisklag i Lofoten i mars
2020. Fiskarlaget Midt-Norges høstturné sammen med
salgslag og forsikringsselskap ble også avlyst, og det
ble dessverre heller ikke gjennomført skolebesøk.

Ut fra tallene for nye medlemmer er det tydelig at en
av de mest effektive rekrutteringsmetodene er at med-
lemmer og tillitsvalgte verver nye medlemmer. Erfar-
ingene fra 2020 viser at vi burde ha revidert verve -
strategien og lagt en tydeligere plan for hvordan man
kan nå ut til flere fiskere med budskapet om medlem-
skap i Norges Fiskarlag gjennom digitale plattformer. 

Felles hav – blått ansvar
Fiskarlagets Russlandsprosjekt har bærekraftig forvalt-
ning av felles ressurser i Barentshavet som sitt hoved-
mål. Vi ønsker å oppnå dette ved at norsk og russisk
fiskerinæring møtes for blant annet å diskutere felles
problemstillinger og generelle utviklingstrekk i nær-
inga. Bærebjelken i prosjektet er de fysiske møteplass-
ene, noe som reflekteres i prosjektets aktivitetsplan. 

I normalår har det vært lagt opp til mellom seks og åtte
fysiske møter i løpet av kalenderåret. 2020 ble et ann-
erledes år, og pandemien satte en effektiv stopper for
den planlagte fremdriften i prosjektet. 

I tillegg til Fiskarlagets egne ressurser har prosjektet 3-
årig finansiering fra Utenriksdepartementet og Nær-
ings- og fiskeridepartementet. Opprinnelig skulle 2020
være det siste året i inneværende prosjektperiode. Da
mesteparten av aktivitetene enten måtte avlyses eller
flyttes over på digitale flater på grunn av pandemien,
søkte vi om og fikk innvilget ett års utvidelse av pro-
sjektperioden som nå dermed løper ut 2021.  

Workshop marin forsøpling 
I samarbeid med SALT Lofoten arrangerte vi i 2019 en
praktisk og teoretisk workshop om marin forsøpling i
Måløy med norske ungdommer fra Måløy vidaregå-
ande skule og russiske ungdommer fra Murmansk

Statlige Tekniske Uni-
versitet. Planen var å ar-
rangere en lignende
workshop i Murmansk i
mai 2020 med de samme
ungdommene, men på
grunn av pandemien var
det dessverre ikke mulig å
gjennomføre et slikt ar-
rangement.  

Tilbakemeldingene vi fikk
på den første work -
shopen i Måløy var
imidlertid så gode at vi
søkte Klima- og miljøde-
partementet om videre fi-
nansiering av prosjektet,
med planlagt oppstart
høsten 2020. SALT 
Lofoten er fortsatt med
som prosjektpartner og
med russiske ung-
dommer fra Murmansk
Statlige Tekniske Universi-

tet, og nå med norske ungdommer fra Vest-Lofoten
videregående skole. På grunn av pandemien måtte vi
nok en gang utsette felles aktiviteter. I 2021 fikk vi til å
holde en hybrid workshop med ungdommene fra Lo-
foten, som var en uke i Kirkenes-området. Russiske
studenter gjennomførte sin del av arrangementet i
Murmansk, og vi hadde et felles møtepunkt i et video-
møte. 

Ungdommene fra Lofoten fikk også møte norske grensesoldater.
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Norges Fiskarlag tilbyr juridisk bistand til våre med-
lemmer ved våre advokater Ståle Hellesø og Bjørn
Kvello. Det er gratis juridisk rådgivning i alle typer
saker relatert til fiskeryrket, enten man er reder eller an-
satt fisker. Partsrepresentasjon i klagesaker mot fiskeri-
myndighetene inngår også i medlemskapet.
Medlem mene må normalt betale for bistand ut over
dette. 

Norges Fiskarlag har som målsetting å ha minst like
god juridisk kompetanse på sentrale områder som de
øvrige aktørene innehar – altså forvaltning, politi, for-
sikringsselskap og eksterne advokater. 

Fiskarlaget har i perioden gitt bistand i saker mot fisk-
erimyndighetene, sjøfartsmyndighetene, straffesaker,
forsikringssaker, erstatningssaker, yrkesskadesaker,
kontraktsrett f.eks. ved kontrahering av nybygg, 
reklamasjoner ved kjøp av brukt fartøy og bistand ved
skilsmisse. 

Styrket tilbud
Et utviklingstrekk er at sakene blir stadig større og mer
kompliserte, som tvistesaker relatert til rederidrift. I de
fleste av disse sakene er motparten representert ved
advokat. 

Som et ledd i kvalitetssikring av vår juridiske kompe -
tanse, og også sikring av kapasiteten i å påta seg de

saker som medlemmene ber om, har Norges Fiskarlag
i 2021 inngått samarbeidsavtale med advokatfirmaet
Judicia DA. Avtalen innebærer at medlemmer kan få
en gratis og uforpliktende samtale med advokat i
Judicia, også i private saker. Slik samtale gis kun etter
henvisning fra Fiskarlagets advokater. Dersom Judicia
engasjeres av medlemmet gis en rabatt på 15 %. 

Bistand for domstolene
I perioden har advokat Ståle Hellesø bistått med-
lemmer i flere saker for domstolene. Mange av disse
sakene har medført rettsavklaringer av betydning. 

«Kameratbistand», straffesak: I Kristiansand tingrett ble
skipper og rederi frifunnet for ulovlig overføring av
fangst etter at en garnbåt ikke klarte å røkte alle sine
garn innen røktingsfristen. Et annet fartøy ble bedt om
hjelp. Fangsten ble ført på, og kvotebelastet det far-
tøyet som hjalp til. Retten frifant begge skippere og
rederi. 

Låssetting av sild, sivilsak: Et fartøy hadde selvstendig
låssatt nvg-sild og meldt dette inn til salgslaget. Det ble
gjort administrativ inndragning definert som ulovlig
overføring av fangstverdi. Bakgrunn: Da kjøpefartøyet
skulle hente fangsten i låset var det et annet fartøy som
slepte og tørket opp låset ved opptak til hentebåten.
Dette av sikkerhetsmessige grunner. Fangsten ble ført
på og kvotebelastet det fartøyet som hadde låssatt

Juridisk bistand

Ståle Hellesø er inne i sitt fjerde tiår som ansatt advokat i Fiskarlaget. 



fangsten. Lagmannsretten kjente vedtaket om inndrag-
ning ugyldig. Retten var uenig med Staten i at slik 
bistand var å betrakte som overføring av fangst. 

Fangstdagbok – avvik: Et medlem ble etter bistand i
straffesak frifunnet for bot og inndragning av fangst-
verdi ved underrapportering på 13 %, da dette i den
konkrete saken ikke ble vurdert som straffbart avvik.

Utkast: Et medlem ble frifunnet i straffesak for påstand
om utkast av død eller døende hyse. Retten – samt
også aktor (!) – la til grunn at det hadde vært utkast av
hyse, men at det ikke kunne bevises at disse ikke var
levedyktige. Det er ikke straffbart å hive ut levedyktig
fisk. 

Hummerfiske: Et medlem satte ut hummerteiner i lov-
lig tidspunkt. Sykdom gjorde at teinene ikke ble røktet
og tatt i land da fredningstiden inntrådte. Medlemmet
ble frifunnet.

Fratrekk i straffesak for foretatt administrativ inn-
dragning: Flere medlemmer fikk i
rettssaker medhold i at foretatt ad-
ministrativ inndragning av fangst-
verdi over kvote skulle trekkes fra i
den strafferettslige inndragningen
av uaktsom underrapportering av
fangst i fangstdagboka. 

I et forvaltningsvedtak om overtred-
elsesgebyr ville ikke Fiskeridirektor-
atet i klageavgjørelsen trekke slik
inndragning fra. Vi har sendt søks-
målsvarsel i denne saken. 

Fiske i område der det ikke var til-
latt å fiske: Et medlem ble frifunnet for dette. Begrunn-
elsen var manglende hjemmel for straff i det konkrete
tilfellet.

Bifangstfiske breiflabb langs rørledninger – nordsjøtrål:
Skipper og rederi var tiltalt for 65 trålhal med mer enn
tillatt innslag av breiflabb. Tingretten mente skipper
kunne bebreides for 15 trålhal, men at det kun var
grunnlag for straff i to tilfeller. De øvrige 13 var foreldet.
Retten satte inndragningen mot rederiet ned fra aktors
påstand på 2,5 millioner kroner til 100 000 kroner.
Skipper fikk straffen satt ned til 3 000 kroner, fra aktors
påstand som var 50 000 kroner.

Yrkesskade:Vi tok ut stevning mot et forsikringsselskap
med påstand om at vårt medlem oppfylte kravene for
yrkesskadeerstatning. Få dager før hovedforhandling
ble det inngått forlik og vårt medlem fikk erstatning. 

Rettsmekling mot verksted: Det var tatt ut stevning mot
et verksted med bestridelse av faktura for utført arbeid
på et fiskefartøy. I rettsmekling mellom partene ble det
inngått forlik og enighet.

Administrativ inndragning: Norges Fiskarlag har i en
årrekke ment at det er straff der administrative inndrag-
ninger av fangstverdi ved en overtredelse har skjedd,
selv om fangsten er tatt innenfor fartøyets kvote. Kon-
sekvensen av at slik inndragning er straff mener vi der-
med er at det ikke er hjemmel til administrativ
inndragning. Dette tema ble behandlet av Hålogaland
lagmannsrett i en sak om gyldigheten av administrativ
inndragning av fangstverdi. 

Lagmannsretten slo fast at fiskeren ikke overførte noe
fangst i strid med regelverket. Derfor var det ikke nød-
vendig for retten å avsi dom om spørsmålet om inn-
dragningen også var ugyldig, fordi det var å betrakte
som straff. Men – og det er et viktig poeng – fiskeri-
myndighetene mener at en dom fra Høyesterett fra
2007 har avgjort at administrativ inndragning av

fangstverdi ikke er straff
og praktiserer derfor at
det ikke er straff. 

Advokat Hellesø er
uenig i dette og mener
fiskeri  myndig hetene
tolker dommen fra Høy-
esterett feil, og i alle fall
at dommen i dag ikke
lenger er gjeldende rett.

Lagmannsretten var
altså ikke pålagt å ta
stilling til dette, men

drøftet likevel problemstillingen og ga en generell ut-
talelse som er meget retningsgivende for det super -
aktuelle spørsmålet om slik inndragning er straff eller
ikke straff, og som altså har stor prinsipiell betydning: 

«Hvorvidt denne rettssetningen vedrørende admin-
istrativ bruttoinndragning på objektivt grunnlag av
denne karakter fortsatt står seg i lys av EMDs avgjør-
else i G.I.E.M S.R.I and others v. Italy (EMDs stor-
kammeravgjørelse fra 28.juni 2018), trenger ikke
lagmannsretten ta stilling til.» (Ståle Hellesøs under-
streking)

Denne generelle uttalelsen fra en enstemmig lag-
mannsrett tolker Hellesø slik at lagmannsretten er
uenig med fiskerimyndighetene og langt på vei faktisk
er enig med Fiskarlagets rettsforståelse om at i dag er
slik inndragning å betrakte som straff. 
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Otto Gregussen og Ståle Hellesø sammen med
partner og advokat Anders Svinø i Judicia.
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Norsk vårgytende sild (nvg)
Vandringsmønsteret til silda har endret seg noe de
siste årene. I årene 2017–2019 så en at silda oppholdt
seg lenger i internasjonalt farvann. Dette gjorde at kyst-
statene, med unntak av Norge og Island, fisket den
største delen av kvoten sin der. 

For årene 2017 til og med 2020 har kyststatene blitt en-
ige om totalkvoter (TAC), men man har ikke oppnådd
enighet om fordelingen. Partene har dermed satt egne
autonome kvoter. Det har ikke vært internasjonale av-
taler om nvg-silda som omfatter både fordeling og tot-
alkvote siden 2014, da det ble inngått en firepartsavtale
hvor Færøyene sto utenfor (2013 og 2014). 

For 2019 fastsatte Norge en totalkvote på 429 650 tonn,
dvs. 73 % av TAC på 588 562 tonn. TAC var i samsvar
med anbefalingen fra ICES. Ut fra sonetilhørighets-
vurderinger ble den norske kvoteandelen dermed økt
fra 2018 (70 %). For 2020 ble norsk kvoteandel økt ytt-
erlige fra 73 % til 76 %, som innebar en totalkvote på
399 451 tonn innenfor TAC-anbefalingen fra ICES på
525 594 tonn.

Norsk disponibel kvote av nvg-sild var i 2019 og
2020 fordelt mellom fartøygruppene i hen-
hold til Norges Fiskarlags fordelingsved-
tak. Kvotereguleringene har vært
videreført etter samme modell og
prinsipper, herunder kvotefleksi-
bilitet som tidligere, og åpen
gruppe har siden 2017 vært regulert
med en avsetning på 2 000 tonn, og
en egen kvotestige og kvoteenhet
der fartøyene får kvote etter fartøyets
største lengde, dog ikke større enn
14,99 m største lengde. 

Etter anmodning fra Norges Fiskarlag fikk den minste
kystflåten høsten 2017 tillatelse til å levere silde-
fangster direkte fra nota, uten å gå veien om låssetting
(unntak fra låssettingskravet). Ordningen har etter an-
modning fra oss blitt videreført både i 2019 og 2020, og
ble også forlenget til ut mars 2021. Kriteriene har blitt
justert underveis, og omfattet etter hvert alle fartøy
under 15 meter største lengde som driver
låssetting/samfiske. 

Fiskeridirektoratet ønsker å evaluere ordningen, men
dette arbeidet er utsatt og ikke kommet i gang. Fiskar-
laget vil involvere seg i denne prosessen. 

Det har også pågått en prosess i Fiskeridirektoratet
siden 2019 med en gjennomgang av vilkårene knyttet
til føringspool-ordningen, hvor næringens organisa-
sjoner ble sent involvert i arbeidet. Mange av forslag-
ene til justeringer som forelå fra direktoratet var
uakseptable for næringen, og det har vært avholdt flere
digitale møter om denne saken. Etter det Fiskarlaget er
kjent med er arbeidet ennå ikke sluttført. 

Det har også i 2019 og 2020 vært behov for å justere
fjordlinjegrensene for sildefisket (Kvænangen, Reisa-
fjorden), og både organisasjonen og myndigheter har
brukt mye tid på dette feltet. For å få mer forutsigbarhet
om dette har Fiskarlaget blant annet spilt inn forslag til
myndighetene om å få utarbeidet retningslinjer knyttet
til gjennomføring av prøvekast som grunnlag for just-
eringer/åpning av områder innenfor fjordlinjene. Fore-
løpig er det ikke kommet avklaringer fra myndighetene
om dette. 

Sild sør for 62°N (Nordsjøen og Skagerrak)
• Norsk kvote i Nordsjøen og Skagerrak har i 2019 og
2020 vært på henholdsvis 114 677 tonn og 113 975
tonn.

Den norske kvoten av nordsjøsild (29 %) framkommer
gjennom de årlige forhandlingene med EU. Inntil 60 %
av vår nordsjøkvote kan fiskes i EU-sonen, og er for-

delt på fartøynivå etter gruppenes andeler. I
kystgruppen fordeles adgangskvantumet
til fartøyene under 15 meter til fartøy-
ene over 15 meter ut fra at sist-
nevnte ikke deltar i sildefiske i
EU-sonen. Ordningen med at
Norge kunne fiske inntil 50 % av
Skagerrak-kvoten i Nordsjøen ble
videreført i 2019 og 2020.

I havfiskegruppen har ordningen med
kvotefleksibilitet på fartøynivå vært vid-

Sildetopp.

Sildefiskeriene
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ereført, mens det i kystgruppen kun har vært adgang
til å forskuttere 10 % av garantert andel (ikke tillatt å
over føre restkvoter på fartøynivå).

Det ble fra og med 2018 åpnet for et regulært fiske med
bruk av flytetrål i Skagerrak for Ringnotgruppen, under
forutsetning av at fartøyene benyttet sorteringsrist med
en spileavstand som ikke oversteg 55 mm. Ordningen
ble videreført i 2019 og 2020.

Makrell
• Totalkvote 2019: 653 438 tonn, med norsk kvote 147
085 tonn.

• Totalkvote 2020: 922 064 tonn, med norsk kvote 207
551 tonn.

Norge, EU og Færøyene har siden 2015 inngått årlige
avtaler om forvaltning av makrell i tråd med rammeav-
talen fra 12. mars 2014. Avtalen gjaldt for fem år og er
siden forlenget ut 2020. Den gjensidige soneadgangen
som Norge har hatt med EU gjennom den tosidige av-
talen fra 26.01.2010 ble videreført for 2019 og forlenget
til og med 2020. Denne avtalen har gitt Norge adgang
til å fiske 26,67 % (norsk kvoteandel) av kvoten som blir
fordelt til avtalepartene. I tillegg ble det i avtalen avsatt
15,6 % til andre kyststater og fiskeriparter – i praksis
Grønland, Island og Russland. Det har ikke lyktes å få
med Island som part i makrellavtalen.

På bakgrunn av en ekstraordinær metoderevisjon av
makrellbestanden våren 2019 ble makrellrådet revidert
kraftig oppover fra 318 408 tonn til 770 358 tonn. Det
reviderte rådet ble om lag 120 000 tonn (18 %) høyere
enn fastsatt TAC for 2019. Kyststatene møttes i juni 2019
for å diskutere hvorvidt TAC for 2019 burde økes. Kyst-
statene konkluderte med at TAC for 2019 ikke skulle just-
eres i lys av det reviderte rådet til ICES.

Den årlige kvotefleksibiliteten som innebærer at

årskvoten kan avvike med inntil +/- 10 % ble videreført
for 2019 og 2020. 

Den norske makrellkvoten ble i 2019 og 2020 fordelt på
de ulike reguleringsgruppene i samsvar med Fiskarlag-
ets fordelingsvedtak, samt at etablerte kvotereguler-
ingsprinsipper i all hovedsak ble videreført for alle
grupper, med unntak fra lukket kystgruppe hvor det fra
og med 2019 ble innført en felles reguleringsgruppe.
På bakgrunn av betydelig uro og misnøye i kyst-
gruppen om reguleringene i makrellfisket, bestemte
landsstyret at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for
å gå gjennom kvotereguleringene i kystgruppen. 

Arbeidsgruppen vurderte gruppe- og redskapsinndel-
ingene i kystgruppen for å fremme et robust og for-
enklet reguleringsregime. En delt innstilling ble avgitt
i mars 2018 og behandlet organisasjonsmessig. Det
skjedde parallelt med at Fiskeridirektoratet også hadde
en tilsvarende høring om reguleringsmodell i kyst-
gruppens makrellfiske. 

Flertallets anbefaling var en modell med en felles re-
guleringsgruppe, med en gruppekvote og en felles kvo-
teenhet. Myndighetene fastsatte en ny reg u lerings-
 modell for 2019 i samsvar med dette. Reguleringsmod-
ellen som har vært benyttet i kystgruppen fra og med
2019 inneholder følgende elementer:

• Alle fartøy i lukket kystgruppe reguleres som en
gruppe 

• Full redskapsfleksibilitet mellom not, garn, snøre og
trål videreføres 

• Alle fartøy reguleres med fartøykvoter (garantert) be-
regnet på grunnlag av en felles kvoteenhet 

• Maksimalkvotetillegg til fartøy med største lengde
og hjemmelslengde under 15 meter 

• Kvoteoverføringen på 1 000 tonn fra ringnotflåten er
konvertert inn i kvotefaktorene til fartøy i notgruppen
med hjemmelslengde under 13 meter. Kvantumet på
1 000 tonn legges til gruppekvoten til lukket kyst-
gruppe

Det er fortsatt noe misnøye med den nye modellen.
Landsstyret bestemte at modellen skulle evalueres
etter 2019-sesongen. Også strukturtiltakene har vært/er
ulike i kystgruppen, og dette spørsmålet er fortsatt
under behandling i organisasjonen og må sees i
sammenheng med oppfølgingen av kvotemeldingen.
Av flere årsaker har arbeidet med å evaluere kvote-
modellen blitt forsinket, men det legges opp til at en
gjennomgang/evaluering fra en administrativ gruppe i
organisasjonen kan gis en organisasjonsmessig be-
handling høsten 2021 som grunnlag for eventuelle just-
eringer for 2022-reguleringene.

Notflåten ved kai i Ålesund.
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Etter ønske fra organisasjonen ble det fra og med 2020
innført en ny prøveordning for makrell hvor fangst ut-
over kvotefleksibilitetsordningen (ut over 110 %) be-
lastes på fartøynivå i stedet for gruppenivå. Fartøy som
i 2020 benytter sin adgang til å overfiske kvoten i hen-
hold til kvotefleksibilitetsbestemmelsene, ble kvotebe-
lastet i 2021 for fangst utover kvote i 2020 som er
inndratt i samsvar med havressursloven § 54. Ordn-
ingen er videreført i 2021 og skal evalueres i løpet av
året.

Kolmule
• Norsk kvote for 2019 var på 350 974 tonn (etter over-
føringer og kvotebytte). Dette tilsvarte 26,245 % av
andelen til partene i avtalen, hvor TAC ble satt til 
1 143 629 tonn. I forhandlingene for 2020 ble partene
enig om en totalkvote på 1 161 615 tonn. Norge fast-
satte en kvote for 2020 på 280 602 tonn, tilsvarende
26,25 % av TAC. Norsk totalkvote i 2020 var 360 283
tonn inkludert byttekvoter.

Manglende enighet mellom alle partene medførte at
Norge og EU i desember 2016 gjorde en bilateral avtale
om nvg-sild og kolmule for 2017. Avtalen ga begge part-
ene adgang til å fiske sine tradisjonelle deler av kyst-
statskvotene i hverandres farvann. Dette avtaleregimet
ble videreført for 2019 og 2020.

Den norske kolmulekvoten er de tre siste årene fordelt
på de ulike reguleringsgruppene i samsvar med Fiskar-
lagets fordelingsvedtak, og regulert etter samme kvote-
prinsipper, herunder adgangskvoter i EU-sonen på
fartøynivå.

Lodde 
(Barentshavet og Island, Jan Mayen, Grønland)
• Norge og Russland avtalte at det ikke skulle åpnes
for loddefiske hverken i 2019 eller 2020. Dette sam-
svarte med anbefalingene fra ICES som baserte seg
på gjeldende forvaltningsregel.  

Loddefisket i kystgruppen er fortsatt ikke adgangs -
regulert, og dette skaper utfordringer i avviklingen av
fisket. Fiskarlaget har anbefalt at også kystgruppen 
adgangsreguleres i loddefisket. En arbeidsgruppe
fremmet i juni 2019 et slikt forslag. Forslaget er be-
handlet organisasjonsmessig og landsstyret sluttet seg
til forslaget fra arbeidsgruppen. Saken ble oversendt
Nærings- og fiskeridepartementet i januar 2020. Det
foreligger ennå ingen tilbakemelding/avklaring fra de-
partementet.  

For sesongen 2019/2020 ble det på bakgrunn av be-
standsmessig situasjon ikke åpnet for loddefiske ved

Island, Grønland og Jan Mayen. For sesongen
2020/2021 anbefalte ICES en åpning av fisket igjen, og
norsk kvote var på 41 808 tonn. Av hensyn til en prakt-
isk avvikling av fiskeriene ble ordningen om en bytte-
ordning videreført. Kvotebytteadgangen er godt
mottatt i næringen. Norge, Island og Grønland inngår
nå årlige ad hoc kvoteavtaler om lodde ved Jan Mayen,
Island og Grønland, mot tidligere mer langsiktige av-
taler. 

Grønland har over flere år ment at sonetilhørighetsrap-
porter viser at de har krav på en større del av den totale
kvoten. En ny avtale fra 2018 innebærer endring i for-
delingen mellom partene, basert på biologiske forhold
og endret vandringsmønster for lodda. Norge sin andel
er nå redusert fra 8 til 5 %.

Tobis
• For 2019 og 2020 ble den foreløpige kvoten satt til
henholdsvis 55 000 tonn og 70 000 tonn. For 2019
ble den foreløpige kvoten satt til 55 000 tonn, og sen-
ere økt til 125 000 tonn. I 2020 ble kvoten først økt til
110 000 tonn og endelig kvote ble satt til 250 000
tonn, som innebar en dobling av kvoten fra 2019.

Fisket foregår i norsk økonomisk sone med en område-
basert forvaltningsmodell som er utviklet i samarbeid
mellom forskning, forvaltning og næring. Havforsk-
ningsinstituttet gir en foreløpig kvoteanbefaling i feb-
ruar, og fisket foregår i perioden april–juni. For -
valtningsmodellen evalueres jevnlig. Dette fisket er 
regulert med fartøykvoter.

Fiskarlaget anmodet i mai 2020 om å forlenge tobisse-
songen til 1. juli, men dette ble ikke imøtekommet av
myndighetene. I 2020-sesongen var fisket tidvis ut-
fordrende for flåten på grunn av innblanding av hyse
og hvitting i fangstene, samt yngel av tobis på enkelte
felt. Problemet med hyse og hvitting i fangstene var
nytt for flåten, og det ble gjennom ulike tiltak og tilpas-
ninger forsøkt å eliminere/unngå hvitfiskinnblanding.
Det ble ført dialog med Fiskeridirektoratet og Kyst-
vakten om bifangstproblematikken underveis i fisket.
Tilnærmet hele den norske tobiskvoten ble tatt i 2020. 

Øyepål
• Norske kvoter har i årene 2019 og 2020 vært på hen-
holdsvis 82 230 tonn og 98 053 tonn og innbefatter
14 500 tonn fra EU-avtalen i begge årene.

Fisket etter øyepål er maksimalkvoteregulert og skjer
både i norsk sone og i EU-sonen.  Kvoteutnyttelsen av
EU-komponenten har vært tilnærmet 100 %, men det
har vært atskillig lavere utnyttelsen av kvoten i NØS.



Årsmelding 2019/2020   NORGES FISKARLAG 15

Fiskeriene3

Norge og EU har gjort flere forsøk på å utvikle en felles
forvaltningsplan for øyepål med formål å kunne sette
mer forutsigbare, bærekraftige og realistiske kvoter
innenfor et nedre og øvre nivå, men partene har ikke
kommet til enighet om dette.

Norske fartøy har i årene 2019 og 2020 også deltatt i
fiske etter havbrisling (EU-sonen) og kystbrisling, samt
hestmakrell. Reguleringene har i all hovedsak fulgt råd-
ene fra Norges Fiskarlag.

Makrellstørje
• 2019: Norsk kvote på 239 tonn
• 2020: Norsk kvote på 311,95 tonn (innbefatter over-
føring fra 2019 på 11,95 tonn) 

• 2021: Norsk kvote på 315 tonn

Fangsten har gått over fra å være et forsøksfiske til et
mer ordinært fiske. Fisket forvaltes av Den internasjon-
ale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (IC-
CAT). Norge har vært medlem siden 2004 og har
fremmet krav om økt kvoteandel. Den er økt gradvis fra
2018 til 2021. 

For 2019 ble loddtrekning lagt til grunn for fordelingen.
Kvoten ble fordelt både på fartøy som fisket med not
og fartøy som fisket med krokredskap. Det var satt ulike
båtkvoter etter fartøystørrelse og redskap. Totalt ble
49,3 tonn av den norske kvoten fisket i 2019, og som
utgjorde 20,6 % av den norske kvoten. 

For 2020 ble utvelgelsen av fartøy fortsatt foretatt ved
loddtrekning, men uttrukne fartøy fikk lovnad om del-
takelse for to år, både for 2020 og 2021. Dette for å gi
fartøyene bedre planleggingshorisont. Det ble også i
2020 etablert differensierte båtkvoter.

Det ble fisket om lag 190 tonn. Det er fortsatt betydelige
utfordringer knyttet til salg og omsetning av
makrellstørje. Kvalitet sikres gjennom rask nedkjøling,
noe som er helt avgjørende i dette fisket. 

I tillegg ble det for 2019 og 2020 åpnet for at sports- og
rekreasjonsfiskelag kunne fiske makrellstørje. Fisken
som fanges må merkes med spagettimerke. Både i
2019 og 2020 har det vært en ordning for at fartøy som
får bifangst av makrellstørje får betalt for denne. Det er
et omfattende kontroll- og inspektørregime knyttet til
spesielt notfiske etter størje, og dette innebærer store
utgifter for deltakende fartøy.

Norges Fiskarlag har avgitt uttalelser til de årlige regul-
eringsoppleggene, samt at Fiskarlaget har vært repre-
sentert i den norske delegasjonen til årsmøtet i ICCAT

i 2019. I 2020 ble møtene avholdt digitalt. Mange av ele-
mentene i Fiskarlagets innspill til reguleringer har blitt
tatt hensyn til av myndighetene. Kostnader (interna-
sjonale inspektører mv.) knyttet til deltakelse i størje-
fisket er fremdeles svært høye, og organisasjonen
jobber med å kunne få til løsninger som kan redusere
inspektørkostnadene. 

Havbrisling og kystbrisling
Norge har hatt kvoter på 10 000 tonn havbrisling i EU-
farvann både i 2019 og 2020. Kvoten har blitt fullt ut-
nyttet og reguleringene har fulgt samme mønster i
flere år. Fiske etter kystbrisling i Vestlandsfjordene er
nå kvoteregulert pr. fjord etter årlige kvoteråd/tokt fra
Havforskningsinstituttet. Fiskarlaget har både i 2019 og
2020 bedt om en samlet kvote for fjordene, men dette
har ikke blitt imøtekommet. Det har blitt fastsatt separ-
ate kvoter for Sognefjorden, Nordfjord og Hardanger-
fjorden. De relativt lave kvotene har blitt godt utnyttet.
I Trondheimsfjorden har det så langt ikke vært satt be-
standsmessige begrensinger i uttaket av brisling, men
det pågår arbeid med å få til kvotefastsettelser basert
på tokt og kvoteråd også for denne fjorden.

Makrellstørje
• 2019: Norsk kvote på 239 tonn
• 2020: Norsk kvote på 311,95 tonn (innbefatter over-
føring fra 2019 på 11,95 tonn) 

• 2021: Norsk kvote på 315 tonn

Torskefiskeriene
Torsk nord for 62°N
• Totalkvote 2019: 725 000 tonn. Norsk andel 328 697
tonn.

• Totalkvote 2020: 759 000 tonn. Norsk andel 334 277
tonn.

I 2019 ble åpen gruppe regulert med lavere fartøy- og
maksimalkvoter, og dette reguleringsgrepet medførte
at overfisket i åpen gruppe har blitt redusert. 
Kvotebonusordningen ble videreført for 2019, og
gjelder for de fartøyene som fisker torsk for levende-
lagring. Forvaltningen har imidlertid lyttet til næringen
og vedtatt at ordningen skal avvikles, og 2023 skal
være det siste året med kvotebonus. 

For å bidra til å redusere problemer ute i markedene
etter koronautbruddet, innførte Nærings- og fiskeride-
partementet i samråd med fiskerinæringen en midler-
tidig ordning med overføring av torskekvote på
fartøynivå fra 2020 til 2021. 
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Torsk sør for 62°N
• Totalkvote 2019: 29 437 tonn. Norsk andel 5 004 tonn.
• Totalkvote 2020: 17 670 tonn. Norsk andel 2 188 tonn.

Torskekvoten ble redusert med 50 prosent fra 2019 og
var i 2020 historisk lav.

På bakgrunn av den alvorlige situasjonen opprettet
Norges Fiskarlag en arbeidsgruppe i 2019 som så på
hvordan den tilgjengelige kvoterammen best kunne
disponeres. Arbeidsgruppen ga en enstemmig innstill-
ing om foreslåtte reguleringstiltak for 2020. Innstill-
ingen tok utgangspunkt i to kvotenivå,– et worst
case-kvoteråd på 13 686 tonn og best case med TAC på
23 558 tonn. 

Reguleringsopplegget for 2020 samsvarte i stor grad
med anbefalingene fra Fiskarlagets arbeidsgruppe. Det
viste seg imidlertid at reguleringsopplegget som ble
innført i fisket etter torsk i 2020 var for ekspansivt, og
Fiskeridirektoratet strammet ytterligere inn. 

I tillegg til dette ble det i løpet av 2020 innført et forbud
mot fiske i tre definerte oppvekstområder for torsk i
NØS i perioden 1. juli–31. desember. Bakgrunnen var
at Norge og EU i kvoteavtalen for 2020 ble enige om
behov for supplerende tiltak – i tillegg til fastsettelse av
TAC – for å verne områder med yngel og liten torsk og
redusere fiskepresset på torsk generelt.

Reker sør for 62°N
Etter påtrykk fra Norges Fiskarlag og fiskerne i sør ga
fiskeriministeren tillatelse til å bruke sorteringsrist med
såkalt krepseåpning i rekefisket. Dette gjelder inntil red-
skapsforsøk er fullført og forvaltningen har fått vurdert
hva som skal være endelige og permanente regler.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforsknings-
instituttet, Universitetet i Tromsø og Fiskeri- og hav -

bruks næringens forskingsfinansiering (FHF) gjennom -
ført ulike seleksjonsforsøk med reketrål de siste årene.

I 2019 ble det eksempelvis gjennomført tre forsøk med
spalter og seleksjon. 

Leppefisk
• Totalkvote 2019: 18 millioner leppefisk.
• Totalkvote 2020: 18 millioner leppefisk.

Totalkvoten er geografisk fordelt på tre områder: Sør-
landet, Vestlandet og nord for 62°N med 90 % til lukket
gruppe og 10 % til åpen gruppe.

I 2019 og 2020 ble reguleringsopplegget fra 2018 i stor
grad videreført for å høste erfaringer med allerede inn-
førte tiltak, men det ble i 2019 innført krav til rapporter-
ing ved bruk av mellomlagringsmerd (ventemerd) for
å gjøre det enklere å utøve god kontroll av fisket etter
leppefisk.

I 2020 besluttet Fiskeridirektøren at det fra 2021 skulle
innføres krav til sirkelformet inngang med indre dia-
meter som ikke er større enn 60 mm. På bakgrunn av
tilbakemeldinger fra Fiskarlaget og næringen ellers, er
dette kravet utsatt ytterligere et år for å innhente mer
kunnskap om virkningene av et slikt påbud. Det ble
også besluttet krav om AIS/VMS fra 2021.

Sjølaksefisket
I beretningsperioden har Miljødirektoratet fremmet for-
slag til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk
i sjø og vassdrag. Miljødirektoratets høringsforslag
gikk i hovedsak ut på ikke å åpne for fiske eller redusere
fisket etter anadrom laksefisk i nærmere definerte om-
råder i elv og sjø de neste fem årene. Det foreligger
blant annet forslag om å ikke åpne for fiske med fast-
stående redskap i sjø i 40 forvaltningsregioner, og at
det ikke skal åpnes for fiske i ca. 600 vassdrag, samt
enten ikke tillate eller begrense fiske ved utløpet av
elver.

Fiskarlaget har deltatt i en rekke møter med forvaltning
og politisk ledelse, samt skrevet flere innspill til saken.
Vi kan ikke støtte en ytterligere tilstramming av
sjølaksefisket, som jo også har blitt betydelig redusert
de siste årene på grunn av strenge reguleringer som
angir fisketider, fiskeredskap og fiskeområder, til fordel
for fisket etter laks i elv. Sjølaksereguleringene bærer
preg av at Miljødirektoratet har «tatt parti» i en lang-
varig og ødeleggende diskusjon om ressursfordeling
mellom sjøfisket og elvefisket. Spørsmålet om regul-
ering av sjølaksefisket er fortsatt under behandling i or-
ganisasjonen med sikte på å finne løsninger i saken
som ivaretar sjølaksefiskerne.

Sjømat, også fersk, får stadig mer plass også i norske
butikker.
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Kongekrabbe
Nærings- og fiskeridepartementet kom med forslag om
å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter
kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26
grader i Øst-Finnmark. Forslaget innebar at fartøy fra
alle kommunene i Finnmark som oppfyller vilkårene for
å delta skulle få delta i det kvoteregulerte fisket etter
kongekrabbe.

Fiskarlaget fant etter en helhetsvurdering av saken å
kunne støtte forslaget, og ga myndighetene positiv til-
bakemelding. Nærings- og fiskeridepartementet vedtok
imidlertid i desember 2019 at det ikke skal gjøres endr-
inger i hvem som kan delta i kongekrabbefisket i det
kvoteregulerte området i Øst-Finnmark (øst for 26°Ø) i
2020. 

Raudåte
Nærings- og fiskeridepartementet valgte å overse
Fiskarlagets klare tilrådning om ikke å tillate høsting av
raudåte innenfor 1 000-metersdybdekoten, da forvalt-
ningsplanen for raudåtehøsting ble vedtatt i mars 2019.
Det er åpnet opp for en kystnær høsting av raudåte på
inntil 3 000 tonn utenfor grunnlinjen ut til 1 000-met-
ersdybdekoten i området nord for 62°N og vest for
24°Ø. 

Norges Fiskarlag har gjentatt vårt krav. Myndighetene
har så langt ikke etterkommet dette, og det er uttrykt
tydelig kritikk blant medlemmene i forbindelse med at
departementet har tillatt et kystnært fiske etter raudåte.

Sjøpattedyr
Norges Fiskarlag har i snart førti år jobbet opp mot nor-
ske myndigheter for å få til en internasjonal sjøpatte-
dyrforvaltning etter prinsippet om bærekraftig ut -
nyttelse av ressursene i havet, i tråd med havretten. 

Fiskarlaget mener gjeldende regime gjennom hval-
fangstkonvensjonen, CITES og EUs seldirektiv hverken
ivaretar hensynet til sjøpattedyrene eller fangstnær-
ingen, og at store ressurser går tapt både i et ressurs-
og miljøperspektiv. 

Landsstyret i Norge Fiskarlag har vedtatt en sjøpatte-
dyrstrategi som vi mener kan være til hjelp for myndig -
hetene i deres arbeid med å utvikle denne delen av
havforvaltningen.

Andre saker

Kvotemeldingen
Norges Fiskarlag har i landsmøteperioden hatt et om-
fattende og bredt engasjement knyttet til behandlingen
av kvotemeldingen (Meld St 32 2018–2019). Landsmøt-
ets vedtak 30.10.2019 ga en tydelig ramme for de mest
sentrale elementene som var behandlet i meldingen.
Vedtaket dannet fundament for organisasjonens syn
som ble framført på en rekke møter og samtaler med
sentrale politikere og partigrupper fram til sluttbe-
handlingen av meldingen. 

Fiskarlaget gikk imot en rekke av forslagene, som fell-
eskapets kvotebeholdning, forlengelse av struk-
turkvoteperioden kombinert med konvertering, samt
endring av gjeldende kvotenøkler. Vi var representert i
komitehøringen om saken.

Innstillingen, Innst. 243 S (2019–2020), ble avgitt fra
Næringskomiteen 30.4.2020, og den ble sluttbehandlet
i Stortinget 7.5.2020. Regjeringspartiene og Frp dannet
flertall for de fleste forslagene som var fremmet i meld-
ingen. Forslaget om å etablere felleskapets kvotebe-
holdning ble etter sterke anbefalinger fra
organisasjonen ikke fremmet i innstillingen i tråd med
krav fra næringens organisasjoner. 
I Stortingets sluttbehandling ble det fremmet flere
såkalte «løse forslag», og et forslag fra meldingens
saksordfører var følgende: «Stortinget ber regjeringen
- før iverksettelse - foreta konsekvensutredning av
eventuelle elementer i beslutningene ved behandl-
ingen av Innst. 243 S (2019-2020) som ikke er konsekv-
ensutredet gjennom meldingen.» Forslaget fikk
enstemmig tilslutning (vedtak 558).

Landsstyret fattet følgende vedtak om stortingsbe-
handlingen i mai 2020:

«Landsstyret i Norges Fiskarlag er skuffet over at den
politiske behandlingen av stortingsmeldingen ikke har

Myreng Fisk i fin stiming.
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lagt større vekt på tilrådningene fra et enstemmig
Landsmøte.
Det må dessverre konstateres at Stortingets behandl-
ing har satt næringen i en situasjon der usikkerheten
for framtidige rammebetingelser er større enn noen
gang.

Slik situasjonen nå er setter den en dramatisk stopp i
en påkrevd fornying og utvikling i flåten Vi risikerer
også at situasjonen gjør det svært vanskelig å få til-
fredsstillende finansiering av fartøy i framtida.

Landsstyret finner det sterkt beklagelig at stortingsbe-
handlingen har endt opp med knappe flertallsvedtak
på de mest vesentlige spørsmålene, samt at vedtakene
går inn i mange detaljer som binder handlefriheten.
Det var særlig dette Landsmøtet i Norges Fiskarlag ad-
varte mot.

Forutsigbarheten i rammevilkårene som næringen har
etterlyst, ble dessverre ikke innfridd, og situasjonen for
mange av næringsaktørene er blitt mer uklar og
usikker etter at kvotemeldingen nå er behandlet av
Stortinget. 

Landsstyret konstaterer at Stortingets vedtak og før-
inger innebærer dramatiske endringer i gjeldende re-
guleringsordninger som har vidtrekkende konse -
kvenser.  Dette kunne Stortinget umulig se hele rekke-
vidden av.
Dette gjelder særlig vedtakene om å gå over fra å
plassere fartøy i kystflåten i kvotegrupper etter hjem -
melslengde til å plassere fartøyene etter fartøyets fakt-
iske lengde, endringer i etablerte kvotefordelings -
nøkler, samt vedtatte prinsipper knyttet til tilbakefall av
strukturkvoter.

Landsstyret ser behov for å gå nærmere inn detaljene
knyttet til konsekvenser, herunder ha en dialog med
Nærings- og fiskeridepartementet om klargjøringer og
forståelser av Stortingsvedtaket og vurderinger av be-
hov for ytterligere konsekvensvurderinger, før en tar
stilling til mange av detaljene det nå er reist spørsmål
omkring.»

Uklarhetene som har oppstått etter kvotemeldingen
om behandlingen av strukturkvoter etter tidsperiodens
utløp, inndelingen av kystgruppen under 21 meter og
flere av kvotefordelingsnøklene, har vært gjenstand for
mye diskusjon i næringen. 

Sintef Ocean har på oppdrag fra Fiskarlaget utredet
kriterier for størrelsesbegrensninger i kystflåten under
21 meter, og denne utredningen ble sett i sammenheng
med departementets høringsnotat om ny lengde-

grense i kystflåten (november 2020). Fiskarlaget ga ut-
talelse i denne saken i landsstyrevedtak av 25.1.2021.  

Fiskarlaget har også engasjert NOFIMA til å foreta en
analyse og konsekvensvurdering om tilbakefall av
strukturkvoter knyttet til Stortingets vedtak om endret
inndeling i kystflåten og overgangsordninger. Dette
dokumentet skal benyttes videre i organisasjonens
jobb med å avklare disse spørsmålene.

Pr. september 2021 er det ikke kommet avklaring på
flere av de spørsmål som man må anta at Stortinget
ønsket utredet ytterligere.

Det er også gjennomført en lovendringsprosess av
havressursloven og deltakerloven som følge av be-
handlingen av kvotemeldingen. Fiskarlaget har gitt hør-
ingsuttalelser til lovendringsforslagene.   

Oppsummert er organisasjonens syn at myndighet-
enes formål med kvotemeldingen om å få til forenkling,
fornying og forbedring av kvotesystemet dessverre
ikke er oppnådd. Utfallet er heller tvert imot endt i mye
frustrasjon i næringen og usikkerhet knyttet til sentrale
rammevilkår. 

Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet
i kyst- og havfisket
Riksrevisjonen fremmet i dokument 3:6 (2019–2020) re-
sultatet av en undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og
havfisket for perioden 2004–2018.  Rapporten fra Riks-
revisjonen ble offentliggjort først noen dager etter at
Næringskomiteen hadde gitt sin innstilling om
kvotemeldingen, og det ble i den forbindelse gjort flere
politiske markeringer fra opposisjonspartiene om å av-
vente med å avgi innstilling i kvotemeldingen inntil en
var kjent med innholdet i riksrevisjonsrapporten. An-
befalingene i rapporten til departementet er som
følger:

• sørge for at endringer i kvotesystemet blir grundig
konsekvensutredet
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Krabbefartøyet «Prowess» går fra kai.

• vurdere å innføre eierkonsentrasjonsbegrensninger
for kystflåten og/eller andre tiltak for å begrense ei-
erkonsentrasjonen 

• registrere og offentliggjøre utviklingen i kvotepris-
ene, og gjennomføre tiltak som bedrer rekrutter-
ingen til fiskeryrket 

• vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåt-
ens betydning for kystsamfunnene 

• vurdere tiltak for å hindre at økende andeler av
kvoten mangler tilkobling til et fartøy

• følge systematisk med på hvordan endringer i kvote-
systemet påvirker landingsmønsteret og fiskeri -
aktivi teten i kystsamfunnene

Fiskarlaget påpekte at funnene til Riksrevisjonen er
gjenkjennelige og et resultat av en villet politikk over
tid, og som har gått over flere stortingsperioder og re-
gjeringer. Lønnsomhet i næringa har vært spesielt styr-
ende, samtidig som de øvrige og til dels motstridende
målsettingene med næringa har blitt vektlagt. Næringa
har i mange år vært subsidiefri, og fiskeflåten er blitt
en attraktiv arbeidsplass. Fiskarlaget ga uttrykk for at
det derfor er fornuftig at det i større grad forsøkes å
foreta grundigere konsekvensutredninger av tiltak og
ordninger som foreslås iverksatt for oppnåelse av kon-
krete målsettinger.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen holdt høring om
rapporten 8.10.2020. Fra høringen gjengis to sentrale
budskap fra Fiskarlagets leder:

«I Norges Fiskarlag har vi med stor interesse lest de
vurderinger som Riksrevisjonen har gjort av kvotesys-
temet. De fiskeripolitiske målene slik de er nedfelt i
havressursloven er ambisiøse og de har vært mer eller
mindre uforandret gjennom mange tiår. Vi er enige at
det finnes målkonflikter i næringa og å finne riktig ba-
lanse mellom disse kan være krevende.»

«Kvotesystemet i seg selv er ikke et hinder for målsett-
ingene om bærekraft, samfunnsøkonomisk lønnsom-
het og trygg sysselsetting og bosetting. Det er fiskerne
selv som med egne midler, har tatt det økonomiske og
praktiske ansvaret for flåtens tilpasning til ressurs-
grunnlaget.»

Stortinget fattet følgende vedtak (vedtak 98) om rap-
porten:
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag
til hvordan anbefalingene i Riksrevisjonens undersøk-
else av kvotesystemet i kyst- og havfisket skal følges
opp på en måte som ivaretar det tredelte formålet i
havressursloven og sikrer en forsvarlig forvaltning av
kvotesystemet som skaper tillit hos alle aktører i fisk-
erinæringen.

Utøvelsesforskriften – regelverksforenkling
Landsstyret behandlet i mai 2019 en rapport fra en ar-
beidsgruppe i regi av Fiskeridirektoratet som fremmet
forslag om endringer og forenklinger i utøvelsesfor-
skriften. Fiskarlaget deltok med representanter i nevnte
arbeidsgruppe. Landsstyret fremmet en omfattende ut-
talelse om mange av de tekniske bestemmelsene i ut-
øvelsesforskriften, og disse speilet i all hovedsak
innkomne merknader fra medlemslagene. Fiskarlaget
krever at forslaget om å halvere innblandingen av kon-
sumfiske i fiske med småmasket trål fra 20 % til 10 %
måtte frafalles og at gjeldende regel om 20 % innbland-
ing måtte videreføres. Også spørsmål om krav knyttet
til kvadratmasker i snurrevad ved fiske etter blåkveite
ble særskilt behandlet.

Fiskeridirektoratets anbefaling av 28.6.2029 til Nær-
ings- og fiskeridepartementet imøtekom i liten grad de
innvendinger som organisasjonen hadde fremmet i
høringen. Fiskarlaget etterlyste i flere omganger fram-
drift og avklaring på prosessen med revisjon av utøv-
elsesforskriften. Departementet besluttet høsten 2020
at det måtte foretas en fornyet høring av deler av for-
slagene som var på høring i 2019, og i februar 2021
kom Fiskeridirektoratet med en ny høring. Fiskarlaget
fremmet fornyet høringsuttalelse i denne saken
24.3.2021. Departementet har fortsatt ikke sluttbe-
handlet saken. Fiskarlaget har også bedt myndighet-
ene foreta snarlige endringer i flere bestemmelser i
utøvelsesforskriften, i påvente av endelige avklaringer
i den mer omfattende revisjonen av utøvelsesfor-
skriften. 

Kvotefordelinger og kvoteavregninger i Finnmarks-
modellen – tekniske justeringer
I tiden etter 2007 har det vært endringer i struktur-, for-
delings- og reguleringspolitikken, noe som gjør at det
fram til og med 2019 ikke var entydig samsvar mellom
den vedtatte fordelingen og den tekniske fordelingen
mellom lengdegruppene; altså hvordan kvotefaktorene
til enhver tid faktisk fordeler seg mellom lengdegrupp-
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ene. Manglende «vanntette skott» mellom lengde-
gruppene i strukturpolitikken har gjort dette mulig ved
at hele eller deler av strukturkvoter flyttes på tvers av
lengdegruppene i Finnmarksmodellen. 

Tildeling av rekrutteringskvoter og fordeling av struk-
turgevinster har også påvirket avviket mellom den ved-
tatte fordelingen og den tekniske fordelingen mellom
lengdegruppene. Etter dialog og møter mellom Fiskar-
laget og Fiskeridirektoratet om denne saken foretok
Fiskeridirektoratet en kartlegging og kvalitetssikring av
de opprinnelige hjemmelslengdene knyttet til struk-
turkvotene i Finnmarksmodellen. Høsten 2019 hadde
Fiskeridirektoratet identifisert kvotefaktorer i tilknytning
til de strukturkvotene eller deler av strukturkvotene
som har vært flyttet mellom lengdegruppene i Finn-
marksmodellen. Denne justeringen førte til noen
mindre endringer i kvotefordelingen i Finnmarksmod-
ellen (torsk, hyse og sei nord for 62˚N) og ble iverksatt
fra og med 2020. 

Ressurskontroll og ERS/VMS
Organisasjonen har både i 2019 og 2020 hatt fokus på
ressurskontroll, og høsten 2019 inviterte Fiskarlaget til
et seminar i Oslo om ressurskontroll og regelomgå-
elser. Det var bred deltakelse på seminaret både fra
Fiskeridirektoratet, Nærings- og fiskeridepartementet,
Kystvakta og salgslagene.  

I november 2019 fremmet Fiskerikontrollutvalget sin
innstilling NOU 2019:21 om «Framtidens fiskerikon-
troll». Norges Fiskarlag behandlet forslagene i mars
2020 og ga uttrykk for at utredningen framstår som et
svært omfattende og godt gjennomarbeidet dokument
med en rekke forslag som tar sikte på å styrke ressurs-
kontrollen. Fiskarlaget mener samtidig at flere av for-
slagene krever og forutsetter ytterligere utredninger.
Fiskarlaget har i vårt svar i hovedsak kommentert for-
slag som har størst betydning for flåteleddet.

Norges Fiskarlag fikk i forbindelse med utvalgets ar-
beid utarbeidet en ekstern juridisk betenkning om ad-
ministrativ inndragning av fangstverdi etter
havressursloven, utarbeidet av professor Jon Petter

Rui. Betenkningen støtter etter vår oppfatning synet
om at dagens inndragningspraksis er i strid med inten-
sjonen i havressursloven, og at inndragning av fangst-
verdi i mange tilfeller vil være straff etter Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen, slik at
inndragning ikke kan skje på objektivt grunnlag.

Fiskarlaget er svært opptatt av at det må være en selv-
følge at fiskerne og andre aktører i næringen følger det
regelverk som til enhver tid gjelder. Vi kan imidlertid få
et inntrykk ved å lese utvalgsinnstillingen at dette ikke
er tilfelle. På den annen siden er det få sanksjoner og
registrerte overtredelser. Alle er enige om at det ikke
skal lønne seg å bryte regelverket. Kontroll har til for-
mål å avdekke om fiskeriregelverket følges av nærings-
aktørene og skal også virke preventivt. Fiskerne ønsker
å overholde regelverket.

Det ble også kommentert omkring offentlig privat sam-
arbeid, automatiserte dokumentasjonssystemer og for-
slagene om økte krav til elektronisk rapportering og
sporing som skal omfatte hele fiskeflåten.

I september 2020 behandlet landsstyret et forslag fra
Fiskeridirektoratet om innføring av krav om elektronisk
rapportering (ERS) og sporing (VMS) av hele fiske-
flåten. Fiskarlaget påpekte særskilte utfordringer for
den minste flåten, og krevde at det måtte være til-
strekkelig med en landingsmelding for flåten under 15
meter.  

Departementet imøtekom ikke Fiskarlagets råd og fast-
satte i januar 2021 en tidsplan for innføring av ERS og
VMS for fartøyene under 15 meter, hvor det allerede
1.1.2022 skulle innføres for fartøy ned til 11 meter. Det
er holdt flere møter med statsråden uten at vi har fått
signaler om reduserte rapporteringskrav. Det eneste
statsråden har gitt signaler om var en mulig skyvning
på fristene for iverksettelse og aktiv tilnærming til bruk-
ervennlighet på systemene. Det ble våren 2021 etablert
et brukerforum med organisasjonene, myndig -
heter og leverandører omkring ERS/VMS. I slutten av
august 2021 meddelte fiskeri- og sjømatministeren og
stortingsrepresentant Strifeldt fra Frp at regjerings-
partiene og Frp hadde blitt enige om å utsette innfas-
ingen av ERS og VMS i flåten under 15 meter, slik at
flåten ned til 11 meter fikk frist til 1. juli 2022, mens far-
tøy 10-10.99 meter får ny frist 1. mars 2023, og fartøy
under 10 meter har fått utsatt frist til 1. januar 2024.

I midten av januar 2021 meddelte også fiskeri- og sjø-
matministeren en rekke nye tiltak mot fiskerikriminal-
itet, og forslagene stammet i all hovedsak fra
Fiskerikontrollutvalget.  

Blåkveitefiske.
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Havdelingsutvalget – Lofotreguleringer 
Våren 2020 mottok Norges Fiskarlag henvendelse fra
Fiskarlaget Nord om behov for havdeling knyttet til
faststående redskaper fra større konvensjonelle fartøy
for å skjerme den mindre kystflåten. I henvendelsen be-
røres spesielt områdene på Breivikfjorden og på
Malangsgrunnen. Landsstyret oppnevnte et utvalg
som fikk i oppgave å utrede spørsmålet om behov for
havdeling og fremme eventuelle tiltak. Utvalget ble
sammensatt av personer fra Samarbeidsrådene (tre fra
Nord og to fra Sør) og Fiskebåt (to). 
Tidligere regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirek-
toratet ble hentet inn som ekstern leder av utvalget, og
sekretariatet hadde representanter fra administrasjon i
Norges Fiskarlag og fra medlemslag.

Det oppstod noe uenighet i utvalget om forståelsen av
mandatet til utvalget, noe som førte til at landsstyret
ble koblet inn for nærmere avklaringer. I landsstyrets
klargjøring av mandatet framkom det at «…dette ut-
valgsarbeidet skal ha fokus på å sikre orden, arealtil-
gang og forutsigbare fangstforhold på høstingsfeltet
mellom flåte- og redskapsgrupper – og om nødvendig
foreslå tiltak/regelendringer…», og at det skulle tas ini-
tiativ til en egen utredning om kapasitetsutvikling og
konkurranseforhold i fiskeflåten. Etter denne klargjør-
ingen valgte et av medlemmene fra Samarbeidsrådet
Nord å trekke seg fra utvalgsarbeidet, og ble erstattet
av et nytt medlem. Utvalget la i september 2020 fram
en enstemmig innstillig hvor henstillingsområder ble
anbefalt som mulig verktøy dersom det var behov for
havdeling. Etter den organisasjonsmessige høringen
sluttet landsstyret seg i all hovedsak til forslagene fra
utvalget. 

Norges Fiskarlag har sammen med medlemslagene
vært involvert i utforming av lofotreguleringene både i
2019 og 2020. I disse årlige reguleringene har det blitt
utformet et særskilt henstillingsområde for line, samt
at det også underveis i sesongen har blitt etablert hen-
stillingsområder reservert for snurrevad. 

Trålstigen - tolkning - kvotebytteordning
I tilknytning til kvotefordelingen av torsk nord for 62˚N
for 2020 basert på trålstigen oppsto det uenigheter om
forståelse av hva som skal legges til grunn som kvote-
grunnlag for utregning av kvoteandelene til henholds-
vis trål og konvensjonelle redskaper, med basis i
gjeldende fordelingsvedtak (landsmøtevedtak). Lands-
styret valgte derfor i møte i februar 2020 å nedsette en
arbeidsgruppe som skulle gjennomgå denne problem-
stillingen. På grunn av Stortingets vedtak i mai 2020
om å avskaffe trålstigen som fordelingsinstrument for
torskefordelingen i nord, i strid med Fiskarlagets råd,
anså landsstyret det som lite relevant å iverksette ar-

beidet i forannevnte arbeidsgruppe, jfr. landsstyreved-
tak 37/20. Den dynamiske trålstigen har ligget til grunn
for torskefordelingen i nord i 30 år (1990–2020), men
som følge av Stortingets vedtak om kvotemeldingen
ble fordelingen for 2021 basert på et nytt konstant del-
ingsforhold. Både dette og andre endringer i fordel-
ingsnøklene har skapt mye uro.

Også spørsmål om å få etablert en kvotebytteordning
(torsk/hyse i nord) mellom havfiskeflåten og kystflåten
har vært behandlet i organisasjonen, men det har så
langt ikke vært mulig å komme fram til omforente løs-
ninger/modeller om dette.  

Brexit
Norges Fiskarlag etablerte i 2020 en referansegruppe
knyttet til Storbritannias prosess med å forlate EU. Vint-
eren 2020 ble det holdt et større møte i referanse-
gruppen med representanter fra norske fiskeri -
myndigheter og UD. I tillegg var organisasjonen repre-
sentert i flere referansegrupper som myndighetene et-
ablerte på fiskeriområdet og på handelsområdet.
Videre var Fiskarlaget representert i delegasjonene
som forhandlet kvoteavtaler med EU, og for 2021 ble
det også ført bilaterale forhandlinger med Stor-
britannia i og med at UK gikk ut av EU med virkning fra
1. januar 2021. Både landsstyret og medlemslagene ble
jevnlig orientert om utviklingen i Brexit-prosessen.

Miljøsertifisering 
Flere sentrale markeder for norsk sjømat stiller i dag
krav til at sjømaten de kjøper inn kommer fra miljøserti-
fiserte fiskerier. Norges Fiskarlag har ansvaret for dette
fagfeltet på vegne av den bredere norske fiskerinær-
ingen i et prosjekt vi finansierer sammen med Norsk
Villfisk og Norges Sjømatråd. Norge har en ledende
posisjon innenfor miljø sertifiseringer etter MSC-stand-
arden, men har i løpet av denne perioden sett flere vikt-
ige sertifikater falle fra. 

Styreleder i Nor-Fishing Kjell Ingebrigtsen sammen
med den norske og den britiske fiskeristatsråden i au-
gust 2021.
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Norges Fiskarlag har i løpet av 2020
også styrket kapasiteten på dette vikt-
ige området. Erlend Moksness er nå
ansatt i en fast konsulentkapasitet, og
vil jobbe spesielt med Fiskarlagets
oppfølging av sertifikatvilkår. 

Pelagisk
Mangelfulle kyststatsavtaler på
makrell, kolmule og NVG-sild har vært
et vedvarende vilkår for å beholde
MSC-sertifikater, med ulike tidsfrister
for de ulike fiskeriene. Norges Fiskar-
lag har hele veien oppfylt sin rolle som
fiskeriklient med konstruktiv deltagelse
i Norges forhandlingsdelegasjoner,
med målsetting om å få på plass en
løsning. Dette har dessverre til dags dato ikke ført fram. 

Som konsekvens var makrell det første fiskeriet som
ble suspendert i 2019. Etter en noe uryddig harmoni-
seringsprosess over de ulike nasjonenes fiskerier, ble
endelig suspensjonsvarsel sendt ut for kolmule og
NVG-sild 30.11.2020 med ikrafttreden 30.12. Suspen-
sjonene gjelder alle klienter som beskatter disse be-
standene, noe som presumptivt reduserer markeds -
konsekvensene.

Torsk og hyse i nord
Torsk og hyse har gjennom 2020 og 2021 vært i en re-
sertifiseringsprosess, ettersom de hadde nådd slutten
av en sin 5-årige sertifikatperiode. Grunnet kysttorsken,
som var et vedvarende uløst vilkår i sertifikatene fra
2011, ble det høsten 2020 stadfestet av sertifiserings-
selskapet DNV at fiskeriaktivitet innenfor 12 nm ikke
kunne fullføre et videre sertifiseringsløp. Det lå da an
til at torsk og hyse fanget innenfor 12 nm ville miste
MSC-status ved de gamle sertifikatenes utløp
26.04.2021. Dette inntraff som varslet for hyse, men før
denne datoen leverte WWF en innsigelse på sertifiser-
ingen av torsk utenfor 12 nm. Som følge av MSCs reg-
elverk, ble det gamle sertifikatet for torsk da forlenget
mens innsigelsessaken ble avklart. Etter flere forhandl-
ingsmøter besluttet WWF i juli å ikke gå videre med
innsigelsen, noe som førte til at nytt sertifikat for torsk
utenfor 12 nm ble gjort gyldig og kystnært torskefiske
mistet MSC-status 15.08.2021.

Fiskarlaget hadde håp om at den pågående metodere-
visjonen i HI/ICES gjennom 2020 og 2021 kunne endre
på de underliggende forutsetningene for kystnært
fiske, og startet dermed allerede ved inngangen av
2021 opp en ny resertifiseringsprosess for torsk og
hyse innenfor 12 nm. Håpet var å få et forsprang på

den formelle prosessen, og dermed i
beste fall kunne være i posisjon til et
nytt sertifikat innen 2022, hvis forsk-
ningen tillot det. ICES-rapporten og
det påfølgende rådet var dessverre
ikke tilstrekkelig for å gå videre i pro-
sessen. 

Fiskarlaget fulgte imidlertid HI, NFD og
Fiskeridirektoratet tett opp utover
våren/sommeren 2021, og utarbeidet
en rapport av Erlend Moksness: 
ICES advice on NE Atlantic cod stocks
and corresponding reference points –
what are appropriate values of BLim
and Bpa for Norwegian coastal cod
(Gadus morhua) north of 67°N.

Denne rapporten benytter tetthetsmodeller og samm-
enligner referansepunkter for en rekke Atlantiske
torskebestander, og illustrerer at Blim og Bpa for kyst-
torsken fremdeles er satt usedvanlig høyt, uten at man
kan peke på hvilke karakteristikker ved norskekysten
som skulle tilsi så høye forventninger til produktiv-
iteten av torsk. Notatet ble bredt distribuert og present-
ert for HI, NFD, Fiskeridirektoratet og ICES. Etter
oppfølging i august bekreftet HI i et brev at Fiskarlagets
rapport tas til etterretning, og at de er i gang med en
evaluering av forvaltningsstrategier og referanse-
punkter på kysttorsk. 

Fiskarlaget er fremdeles betingede optimister til den
pågående prosessen, som i beste fall kan tillate snarlig
ny sertifisering av kystfiskeriene. Hvis de nye forvalt-
ningsstrategiene fremdeles krever en gjenoppbygg-
ingsplan, vil det bli noe mer komplisert, ettersom vi da
må henvende oss til MSC om det såkalte «IPI-regel-
verket» med innblanding av kysttorsk. 

Det anses ikke som umulig å få en ny sertifisering på
plass under begge scenarioer, men tidslinjen er frem-
deles svært uviss. 

Norsk RFM
Norges Fiskarlag har i løpet av 2020 deltatt i NOFIMAs
prosjekt med opprettelse av en Norsk Responsible Fis-
hery Management (RFM) – en standard som Fiskar-
laget tidligere tok initiativ ovenfor FHF for å få på plass.
NOFIMA sluttførte prosjektet, og et standardutkast
foreligger nå. I det videre bør organisasjonene i fiskeri-
næringen ha en bred og dyp debatt om hvordan man
ønsker å bygge videre på dette arbeidet, og hvilket mu-
lighetsrom som eventuelt finnes for å skape reelle
alternativer til MSC.

Deltagelse i MSC-møte 
i London.
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Arbeidet for å ivareta medlemmenes interesser i møte
med andre næringer og interesser har høy prioritet av
Norges Fiskarlag. Vi søker så langt som mulig er å
oppnå god og kunnskapsbasert sameksistens. Forut-
setningen er at dette ikke går på bekostning av viktige
gyte- og oppvekstområder, god sjømattrygghet, fisker-
nes driftsgrunnlag eller selve utøvelsen av fisket.

Rent hav
Et av Norges Fiskarlags høyest prioriterte arbeidsom-
råder er å ivareta en god sjømattrygghet. 
Vi må gjøre dette ved å forebygge problematiske ut-
slipp, særlig utslipp av seint nedbrytbare miljøgifter. 

Dessverre er det fortsatt aktuelt å etablere nye såkalte
deponi for gruveavfall i norske fjorder. En samlet sjø-
matnæring har gjennom mange år gitt klart uttrykk for
at nye store utslipp av gruveavfall og prosesskjemikal-
ier ikke må gå på bekostning av fjordmiljø, sjømat-
trygghet, viktige gyte- og oppvekstområder eller
muligheten for høsting og produksjon av sjømat. 

Marin forsøpling
Samtidig som fiskerinæringa stiller krav til andre, er
det også nødvendig å arbeide for at vår egen påvirk-
ning på miljøet er innenfor akseptable grenser. Marin
forsøpling – inkludert tapte fiskeredskaper – er for tida
fiskerinæringas kanskje største miljø- og omdømme-
problem. 

Det blir produsert flere hundre tusen tonn plastavfall i
Norge per år. Salget av fiskeredskaper i Norge utgjør
om lag 6 000 tonn per år, hvorav om lag 3000 tonn be-
står av plast. Det er fortsatt usikkert hvor mye av dette
som går til deponi/gjenvinning, og hvor mye som går
tapt. Tapte fiskeredskaper, både fra yrkes- og fritids-
fiske, kan føre til såkalt «spøkelsesfiske» – utilsiktet
fangstdødelighet. Det er derfor særlig viktig å fore-
bygge slik forsøpling.

Norges Fiskarlag arbeider for bedre avfallshåndtering,
både i havnene og i næringa ellers. Fiskerinæringa bi-
drar til opprydding gjennom å samle inn og levere ei-
erløst avfall som havner i fiskeredskapene. Innsamling,
håndtering og gjenvinning av eierløst avfall er imidler-
tid et felles offentlig ansvar. Her fungerer «Fishing for
litter»-prosjektet etter Fiskarlagets oppfatning godt.
Imidlertid omfatter ordningen bare 11 havner, og ordn-
ingen planlegges avviklet. Vi mener ordningen bør ut-
vides og omfatte langt flere av de om lag 320
næringsaktive fiskerihavnene våre. Det bør være et of-
fentlig ansvar å finansiere dette. Fiskarlaget ønsker ikke
at næringen skal pålegges enda en ny avgift for å fi-
nansiere eierløst avfall som leveres i havn.

Norge var i oktober 2019 vertskap for Our Ocean-kon-
feransen. Norges Fiskarlag foreslo da å utarbeide en
internasjonal ISO-standard for håndtering av avfall på
fiskefartøy. Denne må omfatte både egenprodusert av-
fall, oppfisket eierløst avfall og håndtering av utrang-
erte fiskeredskaper. ISO ga tilslutning til vårt initiativ i
juni 2020. Arbeidet er nå godt i gang,  med støtte fra
Fiskernes Agnforsyning, salgslagene og Handelens
miljøfond. ISO har etablert en arbeidsgruppe som ar-
beider med et forslag til standard. Arbeidet ledes av
Norges Fiskarlag og har sekretariat gjennom Standard
Norge. 

Klima og CO2
Det overordnede målet for norsk fiskeripolitikk er å
legge til rette for en lønnsom og bærekraftig utvikling
av næringa til beste for samfunnet. Dette inkluderer

Marint avfall samlet inn i Kirkenes.

Leder i Fiskerlaget Sør Lennart Danielsen sammen
med daværende statsråd Odd Emil Ingebrigtsen.
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også næringas ansvar for å levere klimavennlig sjømat,
samt å redusere egne utslipp av klimagasser.

Utslipp av CO2 fra fiskerisektoren utgjør i dag om lag
2,7 % av de samlede norske CO2-utslippene. Det er en
sentral målsetting med minst 50 % reduksjon i utslipp
innen 2030 i såkalt «ikke-kvotepliktig sektor», som også
omfatter fiskerinæringa. Målsettingen er krevende og
kostbar, hvis den i det hele tatt er mulig å oppnå på ni
år, samtidig som fiskeriaktiviteten opprettholdes. Et
fagnotat SINTEF har utarbeidet på vegne av Fiskarlaget
angir et potensial til redusert CO2-utslipp med inntil 15
% fram mot 2030, dersom flåten fornyes og går over til
alternative energibærere, som LNG, el-hybrid og bi-
odiesel.

Fiskarlaget ga i mai 2020 innspill til rapporten «Klima-
kur 2030 – Tiltak og virkemidler». Arbeidet har vært det
viktigste faglige grunnlaget for den nye klimameld-
ingen, som ble behandlet i Stortinget vinteren 2021.  

Den nye klimameldingen foreslår en rekke tiltak for å
redusere klimagassutslippene. Det viktigste tiltaket er
en særnorsk mangedobling av CO2-avgiften fram mot
2030 til 2000 kroner per tonn, tilsvarende kr 5,32 i CO2-
avgift per liter drivstoff. Dette vil i utgangspunktet koste
fiskerinæringa opp mot en milliard kroner i økt avgift
per år.

Klimameldingen angir at den nye CO2-avgiftens formål
er å «tvinge/stimulere aktørene over til andre en-
ergibærere enn fossilt drivstoff». Avgiften har også til
hensikt å gjøre utbygging av havvind, karbonlagring
og elektrifisering av petroleumsinstallasjoner mer at-
traktivt. Målsettingene overskygger dermed at den nye
CO2-avgiften vil ramme fiskerinæringen uforholds-
messig hardt, og uten at det fører til nevneverdig
klimaeffekt, fordi det per i dag ikke finnes realistiske
alternativer til bruk av marin gassolje/diesel som en-
ergibærer i fiskeflåten.

Siden mesteparten av den norske fiskeflåten på rundt
6 000 små og store fartøy realistisk sett ikke har mulig-
het til å skifte energibærer/framdriftsmaskineri på kort
og mellomlang sikt, så vil den nye CO2-avgiften fung-
ere som enda en ny statlig/fiskal skattelegging. 

Landsstyret ser viktigheten av å ta gode og riktige
veivalg i klimapolitikken. Dette omfatter også konkrete
og kostnadseffektive utslippsreduserende tiltak fra
fiskeflåtens side. Landsstyret har derfor bedt admin-
istrasjonen starte opp arbeidet med en «Klimaplan for
fiskeflåten». Norges Fiskarlag har i den sammen-
hengen tatt initiativ til en oppdatering av FHFs «Klima-
veikart for norsk fiskeflåte» fra 2017. Dette skal etter

planen ligge til grunn for en egen sak om klimatiltak i
fiskeflåten, som skal behandles på landsmøtet høsten
2021.

Fiskerihavner
Stortinget besluttet i 2018 å overføre eierskap og an-
svar for de statlige næringsaktive fiskerihavnene til
fylkeskommunene gjennom frivillige avtaler. År med
underfinansiering har imidlertid bidratt til et stort etter-
slep når det gjelder utvikling og vedlikehold. Derfor har
ikke fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og
Troms og Finnmark vært villige til å overta fiskerihavn-
ene. 
Norges Fiskarlag stilte spørsmål til ansvar og finansi-
ering av fiskerihavnene i høringen av regjeringens opp-
daterte havstrategi i mars 2019. I mai 2020 sendte
Fiskarlaget et eget innspill til Stortingets finanskomite.
Tematikken ble også fulgt opp i arbeidet med Nasjonal
transportplan. I tillegg har Norges Fiskarlag, sammen
med Norske Havner, Sjømat Norge, Norges Kystfiskar-
lag og Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK), over-
sendt regjering og Storting et eget opprop. Det bes om
et offentlig utvalg som skal vurdere havneutviklingen.

Forholdet til oppdrettsnæringa
Norsk fiskeri- og havbruksnæring samarbeider godt
om handelspolitikk, markedsføring, rekruttering, sjø-
mattrygghet, forskning og utvikling (FoU) og utvikling

Vi har samarbeidet med Norske Havner i flere saker,
her med styreleder Halvard Aglen (t.v.) og direktør
Kjell-Olav Gammelsæter.

Generalsekretær Sverre Johansen med tidligere 
kolleger fra Sjømat Norge i bakgrunnen.
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av havner og infrastruktur. På den andre siden opp-
lever fiskerne at oppdrett fører til arealkonflikter, samt
at utslipp kan påvirke miljø og fiskerier negativt. Det
har i mange år vært bestemt at «miljømessig bære-
kraft» skal være den viktigste forutsetningen for videre
vekst i oppdrettsnæringa. Etter Fiskarlagets oppfatning
må dette også inkludere hensynet til bestandene og
kystfiskernes driftsgrunnlag.

Det er de siste årene vist at kjemikalier/legemidler mot
lakselus med uønsket effektivitet kan ta livet av marine
krepsdyr som krill, reke, hummer og ikke minst
raudåte. Det kan skje opptil flere kilometer unna selve
utslippspunktet. Det ble i 2017 tatt et skritt i riktig ret-
ning med forbud mot bruk av såkalte flubenzuroner
nærmere rekefelt enn 1000 meter. Og også i 2019, med
forbud mot å slippe ut bademidler mot lakselus i kart-
lagte rekefelt og gytefelt nærmere enn 500 meter. 
Fiskeridirektoratet sendte i desember 2020 ut en høring
med omfattende endringer i akvakulturregelverket,
herunder også at det igjen skulle bli anledning til å til-
late å slippe ut legemidler mot lakselus i særlig sårbare
områder. Altså i rekefelt og gytefelt. På bakgrunn av
innspill fra Fiskarlaget og ledende forskningsmiljø
innen fagområdet, som Akvaplan-niva, Norce og NIVA,
snudde Fiskeridirektoratet og anbefalte i juni 2021
allikevel at «Gjeldende vilkår for bruk og utslipp av
legemidler ved reke- og gytefelt videreføres. Dette er i
samsvar med Fiskarlagets syn. Det er nå opp til Nær-
ings- og fiskeridepartementet å konkludere i saken.
I 2019 kom Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Hav-
forskningsinstituttet, med rapporten «Kartlegging og
identifisering av områder egnet for havbruk til havs».
Det pekes på 11 områder med et areal på 19 400 km2

for havbruk til havs. Dette er et havareal som tilsvarer
halvparten av landarealet i Nordland fylke! 
Norges Fiskarlag ga i november 2019 et grundig inn-
spill til rapporten. Vi peker på at det bør etableres et
godt forvaltnings- og kunnskapsgrunnlag før slike an-
legg tildeles konsesjon.

Vindkraft til havs
Det er nå et omfattende påtrykk for å bygge ut vind-
kraftverk til havs i norske farvann. Dette til tross for at
havbasert vindkraft i utgangspunktet er langt mindre
lønnsomt enn vindkraft på land, og uten at det legges
gode analyser av konsekvenser, nytteverdi og totaløko-
nomi til grunn.

Vindkraftverk til havs søkes etablert i relativt grunne
områder, og dermed ofte sammenfallende med våre
beste fiskebanker og viktigste gyteområder. I tillegg til
fysiske inngrep vil det bli vedvarende støy under vann
som kan påvirke atferd og gytesuksess for blant annet
vandrende bestander. Det er fortsatt begrenset kunn-

skap om dette. 

Det er også kjent at slike installasjoner endrer strøm-
og sedimenteringsforholdene på sjøbunnen. Det kan
igjen føre til påvirkning av gyteområder for arter som
tobis og sild. 

Fiskarlaget mener det først må sannsynliggjøres at
vindkraftverk ikke påvirker fiskebestandene og de mar-
ine økosystemene negativt, før det eventuelt gis kon-
sesjon for utbygging. Vi har også gitt innspill om at
vindkraftanleggene, inkludert aktuelle sikkerhetssoner
og kabeltraseer, må avgrenses så langt det er mulig. I
tillegg må kabler fra vindkraftverkene til norsk fastland,
til kontinentet og til aktuelle petroleumsinstallasjoner
legges der de er til minst mulig hinder for fiske. I tillegg
må både vindturbiner og tilhørende kabler fjernes når
levetida er over, tilsvarende gjeldende prinsipper for
fjerning av petroleumsinstallasjoner. 

Norges Fiskarlag sendte i november 2019 et grundig
innspill til høringen av forslag om åpning av områder
for fornybar energi til havs, og forslag til forskrift til
havenergiloven. Vår konklusjon: Høringsforslaget gir
ikke et tilstrekkelig godt faglig grunnlag til å gi gode til-
bakemeldinger. Norges Fiskarlag anmodet derfor Olje-
og energidepartementet om å foreta en ny og grund-
igere høringsprosess. Vi ble ikke hørt av departe-
mentet.

Status: Norges Fiskarlag med medlemslag har de siste
to årene hatt møter med de fleste av de 14-15 selskap-
ene/konsortiene som ønsker konsesjon i norske far-
vann. 
Den særnorske CO2-avgiften innrettes etter vårt syn slik
at den skal bidra til at vindkraft til havs blir mer kon-
kurransedyktig. 

Stortinget vedtok i mars 2020 at regjeringen «så raskt
som mulig skal legge fram et forslag til en finansier-
ingsmodell, som sikrer en rask utbygging og realiser-
ing av vindkraftverk til havs». 
Norges Fiskarlag har over tid derfor gitt uttrykk for at
staten ikke bør gi støtte til utbygging av vindkraftverk
der dette går på bekostning av havmiljøet og fiskeri-
næringa.
Det er nå i første omgang åpnet opp for utbygging av
4,5 GW vindkraft, som tilsvarer mer enn 50 Hywind
Tampen-anlegg. Dette skal skje i områdene Utsira Nord
og Sørlige Nordsjø II, over et areal på 3 600 km2. 

Den nye Stortingsmeldinga om Langsiktig verdiskap-
ing fra norske energiressurser, som ble fremmet i
statsråd i juni 2021, slår fast at regjeringa vil: «Starte
et arbeid med å identifisere nye områder som egner
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seg for fornybar energiproduksjon til havs og gjenn-
omføre ny konsekvensutredning». Dette vil bli langt
mer krevende for fiskerinæringa å håndtere enn de tre
områdene som hittil er klarert. Blant annet arbeides det
her for å bygge ut vindkraftverk på Træna Vest/Træna-
banken. 

Marin gruvedrift
Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen ble
satt i kraft 1. juli 2019. I dag foregår det ikke utvinning
av mineraler fra dyphavsområdene, verken i Norge
eller ellers.

Havbunnsmineralloven krever konsekvensutredning
(KU), før det gis tillatelse for marin gruvedrift på norsk
sokkel. Regjeringen har besluttet å starte opp en slik
åpningsprosess. Området som utredes for marin
gruvedrift dekker et areal på hele 592 500 km2. Det til-
svarer nær 30 % av havområdene våre og en og en
halv gang Norges landareal. Det meste av dette om-
rådet har allerede fått et særlig vern, men kun overfor
fiskerivirksomhet som kan påvirke sjøbunnen.

Det må være et ufravikelig krav at slik mineralutvinning
ikke går ut over sjømattrygghet og helse, og indirekte
også markedsverdi og driftsgrunnlag for norsk fiskeri-
næring. Det må legges til grunn en streng føre-var-
tilnærming som ivaretar de ulike fiskeartenes evne til
reproduksjon og mattilgang. I tillegg må det kunne
drives et forsvarlig og risikofritt fiske også etter at
marin gruvedrift er avsluttet.

Andøya Space
Fiskeriene og fiskeområdene ved Andøya er svært vikt-
ige. I området er et økende antall andre kommersielle
aktiviteter som er til hinder og ulempe for fiskerinær-
inga. Andøya Space Orbital AS etablerer oppskytnings-
base for satellitter i Børvågen fra Andøya Spaceport,
der det planlegges inntil 30 utskytinger per år. Aktuelle
sikkerhetssoner og aktsomhetsområder vil strekke seg
langt ut i havet. 

Virksomheten kan gå på bekostning av arbeidsplasser
og verdiskaping i fiskerinæringa, både i Andøy kom-
mune og ellers, særlig dersom det ikke tas tilstrekke-
lige hensyn. Dette kommer i tillegg til økende aktivitet
fra andre deler av Andøya Space og forsvaret, hvor
fiskerne fortrenges i økende grad. Det kommende
Andfjorden marine verneområde, som er en del av
marin verneplan, vil sannsynligvis også forby fiskerier
i flere referanseområder. Totalsituasjonen for fiskerne
i området er i ferd med å bli svært alvorlig.

Fiskarlaget leverte en grundig høringsuttalelse i saken

i oktober 2019. Vår oppfatning er at konsekvensutred-
ningen systematisk undervurderer ulemper og kost-
nader for fiskerinæringen, samtidig som positive
effekter av tiltaket overvurderes. 
Det ble også tatt kontakt med Nærings- og fiskeride-
partementet i saken, noe som bidro til at Stortinget den
30. juli 2020 stilte krav om at det fra selskapet måtte:
«…legges frem en plan som sørger for at andre nær-
ingers interesser ivaretas på en forsvarlig måte,
herunder avbøtende tiltak for ulempe som forårsakes
for andre næringer. I arbeidet med planen skal ASC
konsultere med relevante næringsaktører, herunder
Norges Fiskarlag». Andøya Space og Norges Fiskarlag
med medlemslag har fortsatt ikke blitt enige om noen
slik plan/avtale om sameksistens.

Marint vern
Fiskeriene setter som all annen matproduksjon et
fotavtrykk på miljøet der ressursene høstes. Spørs-
målet er hvordan slik påvirkning kan reduseres til et ak-
septabelt nivå. Norges Fiskarlag og fylkeslagene i nord
har fulgt arbeidet med nasjonal marin verneplan
gjennom «Felles arbeidsutvalg for Nordland, Troms og
Finnmark».Norges Fiskarlag har også gitt innspill til ar-
beidet med den nye Stortingsmeldingen om marint
vern i 2020, samt deltatt i høringen i Stortinget våren
2021.

Marin verneplan er fortsatt under gjennomføring. Noen
områder er ukontroversielle mens andre er mer krev-
ende, som Lopphavet og Andfjorden. Fiskerivirksom-
het innenfor de marine verneområdene vil generelt
være i samsvar med verneformålet, og vil derfor kunne
utøves slik som før. Norges Fiskarlag har i denne be-
retningsperioden særlig jobbet for å ivareta fiskernes
interesser i det kommende Andfjorden marine verne-
område.

Ålesund sett gjennom kompassrosa på 
Sukkertoppen.
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Fiskeri er også underlagt andre former for vern, som
bevaringssoner, redskapsbegrensninger, fiskeriregul-
eringer, beskyttelse av korallrev, fredningsområder for
hummer, verneområder rundt Svalbard og vern mot
bunntråling i dyphavet. Slike vernetiltak omfatter nå
hele 44 % av norske havområder. Ingen andre nær-
inger til havs er underlagt så omfattende restriksjoner
som vår næring.

Etter Fiskarlagets oppfatning må marint vern også ha
til hensikt å verne om ressursgrunnlaget til norsk fisk-
erinæring. I stedet opplever vi at det spres en oppfat-
ning om at marint vern først og fremst har til hensikt å
«verne havet mot fiskerne». Vi erfarer samtidig at det i
økende grad spres negative og til dels feilaktige opp-
fatninger av yrkesfiske i media, særlig i Oslofjord-om-
rådet og langs Skagerrakkysten. 

Norges Fiskarlag ønsker et fortsatt godt samarbeid
med både politikere, forvaltere, forskere og andre om
kunnskapsbaserte marine verneprosesser. Fiskerne har
svært god kunnskap om havet, kysten, bestandene og
det marine miljøet. Fiskerne bør derfor i større grad
lyttes til, ikke minst langs Skagerrakkysten og i Oslo-
fjordområdet, der kunnskapen om fiskerinæringa
virker å være særlig liten. 

Havforvaltning
Norges Fiskarlag bruker mye ressurser på forvaltning
og sameksistens i havområdene. Interessekonfliktene
mellom fiskeri og andre næringer er også her økende.
I 2019 foregikk det en revisjon og oppdatering av det
faglige grunnlaget for forvaltningsplanene. Formålet
med havforvaltningsplanene er å legge til rette for
verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig å
opprettholde miljøverdiene. 

Norges Fiskarlag oversendte i den forbindelse et om-
fattende innspill til Klima- og miljødepartementet.
Våren 2020 la regjeringen fram den første helhetlige
forvaltningsplanen, som omfatter alle de tre havom-

rådene i form av en melding til Stortinget: Meld. St. 20
(2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske
havområdene — Barentshavet og havområdene uten-
for Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak.

Vi har gitt både muntlige og skriftlige innspill under-
veis, og hatt spesielt fokus på iskanten som er relevant
for hvor det kan utvinnes petroleum. 
SVO – særlige sårbare og verdifulle områder – dekker
nå om lag 42 % av Norges sjøterritorium. Mange av
SVO-ene omfatter våre aller viktigste fiskeområder, slik
som Mørebankene, Lofoten, Vesterålen og
Tromsøflaket. En viktig hensikt med SVO-områdene må
etter Fiskarlagets oppfatning være at de må bidra til å
sikre ressursgrunnlaget for et bærekraftig fiskeri. I SVO-
områdene må fiske prioriteres, samtidig som områd-
ene beskyttes mot annen aktivitet og utslipp som kan
ødelegge.

Det faglige grunnlaget for neste generasjon havforvalt-
ningsplaner skal nå igjen oppdateres. Vi vil fortsette å
delta i prosessen med å revidere det faglige grunnlaget
for forvaltningsplanene frem til 2023 for å ivareta fisk-
eriinteressene for våre medlemmer på best mulig
måte.

Seismikk
Norges Fiskarlag bruker mye ressurser på å følge opp
seismiske undersøkelser. Vi deltar i ulike forum for
kunnskaps- og erfaringsdeling, som «Fisk og seismikk»
og samlinger for fiskerikyndig. Vi har årlige møter med
politisk ledelse og Norsk olje og gass, og vi har løp-
ende dialogmøter med ulike selskap som planlegger
seismisk aktivitet i norske havområder. Vi erfarer at ar-
beidet er viktig, og har stor effekt for å redusere kon-
fliktpotensialet den enkelte undersøkelse utgjør for
norske fiskerier. 

Det har også i denne perioden vært tilfeller hvor led-
elsen i Fiskarlaget har kontaktet politisk ledelse i Olje-
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Line settes. Fra møte med fiskeri- og oljestatsrådene, samt Norsk
olje og gass om samarbeid på havet.
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og energidepartementet for å få stanset undersøkelser
for at fisket skal kunne fortsette uforstyrret. Vi blir
stadig oftere hørt med at sameksistens er nøkkelen, og
at vi må fortsette å jobbe for å få dette til.

I tillegg til dette har Fiskarlaget presset på overfor
myndighetene for å få fortgang i behandlingen av er-
statningssaker som er foranlediget av seismisk aktiv-
itet i norske havområder. 

FN-forhandlinger 
Vi støtter FNs pågående arbeid med å lage en ny
havrettsavtale om naturmangfold i områder utenfor
nasjonal jurisdiksjon, og deltar i referansegruppen for
forhandlingene.  

Det er viktig å få lukket de rettslige gapene som finnes
i det internasjonale regelverket knyttet til ivaretakelse
og bærekraftig bruk av det marine miljø og biologiske
mangfold i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon. For
at vi skal kunne utnytte ressursene i havet på en bære-
kraftig måte, er vi helt avhengige av å ha et regelverk
om bruk og vern av områder utenfor nasjonal jurisdik-
sjon på en adekvat måte.

Norges Fiskarlag er fornøyd med norske myndigheters
involvering av ulike organisasjoner, akademia og forsk-
ningsmiljø som har interesse i å bli hørt og delta i ar-
beidet med å lage en ny konvensjon for biologisk
mangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon. Vi er også for-
nøyd med at norske myndigheter har arbeidet for å få
frem synspunkt på bruk og vern av havområdene ut-
enfor nasjonaljurisdiksjon som vil kunne føre til en
bærekraftig utvikling av disse områdene i tråd med 
intensjonen i den internasjonale havretten.

FN-avtalen om fiske på det åpne hav pålegger kyststat-
ene og stater som fisker på det åpne hav å delta i regi-
onalt samarbeid om forvaltningen av vandrende
bestander. Vi mener det er viktig at fiskeriforvaltningen
foregår regionalt gjennom de organene som Norge
allerede har sluttet seg til. Vi er fornøyde med at det
ikke ser ut til at det nye regimet for forvaltning av bio-
logisk mangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon ser ut til
å endre på dette.

Forskning og utvikling
Norges Fiskarlag legger stor vekt på å formidle fiskeri-
næringas kunnskapsbehov, ikke minst gjennom inn-
spill til nye forskningsprioriteringer og prosjekt. Dette
blir spilt inn til Fiskeri- og havbruksnæringens forsk-
ningsfinansiering (FHF), Norges Forskningsråd, Faglig
utvalg for ressursforskning (FUR) og til norske myndig -
heter. Dette inkluderer også innspill til regjeringens

oppdaterte Havstrategi, som ble lansert i juni 2019. 

Fiskerinæringen må sikres best mulige vilkår for videre
effektivisering og fornying. Den teknologiske utvikl-
ingen vi har sett i norsk fiskeflåte er i stor grad skapt
gjennom samarbeid mellom fisker/reder, verft, 
utstyrsleverandører og FoU-institusjoner. Fiskarlaget
ønsker at det offentlige virkemiddelapparatet må bidra
til å støtte opp om slik innovasjon i enda større grad
enn i dag.

Norges Fiskarlag har også i denne beretningsperioden
vært representert i styret for FHF, i flere av FHFs fag-
grupper og i styret for Sintef Ocean. En av Fiskarlagets
medarbeidere har vært personlig oppnevnt som styre-
leder for Marinforsk, Forskningsrådets viktigste marine
satsning, inntil programmet ble avsluttet i mai 2019.
Norges Fiskarlag deltar også i ulike styrings- og refe -
ransegrupper, samt i flere FoU-prosjekt finansiert av
FHF og Norges Forskningsråd.

Norges Fiskarlag har siden 2019 bidratt til oppstart av
to nye store sentre for forskningsdrevet innovasjon
(SFI): 
- «SFI Harvest - Technologies for sustainable biomar-
ine value creation», med målsetting om å utvikle
kunnskap og teknologier for ansvarlig fangst og
prosessering av arter på lavere trofisk nivå. Verts-
institusjon er SINTEF Ocean.

- «SFI Centre for the development of biodegradable
plastics in marine applications - Innovations for 
fisheries and aquaculture», som har som mål å 
redusere plastforsøpling og spøkelsesfiske forår-
saket av fiskeri- og havbruksnæringa. Vertsinsti -
tusjon er Universitetet i Tromsø.

De nye senterne skal bidra til styrket innovasjonsevne
og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom
langsiktig forskning, i nært samarbeid med bedrifter.
Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte
år. Norges Fiskarlag har siden høsten 2020 deltatt i 
referansegruppa for begge sentrene.

Norges Fiskarlag har siden 2015 hatt lederrollen i «Fag-
lig utvalg for ressursforskning», som gir myndighetene
råd om prioriteringer for overvåking og forskning på
de viltlevende ressursene i havet. Utvalgets mandat in-
kluderer råd om disponering av midlene fra fiske -
forskningsavgiften, som utgjør i overkant av 300
millioner kroner per år. 
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Medier og informasjon5

Medieomtale
Norges Fiskarlag ble i 2020 omtalt 2 000 ganger i nor-
ske medier. Dette viser hovedtall fra vår medieover-
våkningsleverandør Infomedia. Dette er knappe 300
flere omtaler enn i 2019.

Korona er 2020-ordet i norske medier. For vår del er det
225 omtaler som kobler oss med dette ordet. Relativt
sett er dette en omtale som samsvarer med øvrige og
sammenlignbare tall for andre deler av samfunnet. Ved
inngangen til pandemien fikk regjeringens koronatiltak
for fiskerinæringen en del omtale, og i den videre om-
talen var det overvekt av oppslag om utfordringer
knyttet til pandemien. 

Hovedfunn 2020: Norges Fiskarlag har fra 90 til om lag
300 månedlige omtaler i media. Fiskeripressen og
medier i næringstunge områder er de som omtaler oss
mest. 44 prosent av omtalen kommer i lokale medier. 
Riksdekkende kilder omtaler Fiskarlaget drøyt 100
ganger i løpet av året. Dette tilsvarer fem prosent av
omtalene, mens regionale kilder utgjør seks prosent av
treffene. Den største andelen er imidlertid publisert i
«andre» kilder, en kategori som består av fagpresse,
ukepresse, nisjemedier og offentlige nettsider. I alt 895
artikler er i denne kategorien.

Fiskeribladet og Kyst og Fjord har hhv 255 og 233
nettartikler der organisasjonsnavnet vårt er nevnt.
Øvrige medier har fra 32 og nedover.

Nordland er fylket der det er klart flest antall omtaler,
med 370. Kilder fra regionene Finnmark, Troms og
Sogn og Fjordane er deretter områdene med flest treff.
Omtalen i de tre regionene er like stor som i Nordland
til sammen.

Den største andelen omtaler i 2020 ble funnet i nett-
kilder, med 60 prosent av omtalene. Øvrige omtaler er
fra trykte medier. 

Klassekampen, Nationen, Aftenposten og VG er medi-
ene som sammen med NRK omtaler organisasjonen
mest på riksnivå. Det er særlig konflikt mellom liten og
stor i fiskerinæringen og kvotemeldingen som har
preget omtalen i Klassekampen. Nationen viet en del
spalteplass til ny handelsavtale med Storbritannia,
med vekt på interessekonflikt mellom bondenæringen
og sjømatnæringen.

Oss – sammenlignet med andre: Vi har også sett på
omtalevolum i andre organisasjoner. Resultatene er
basert på søk i norske kilder på papir og nett. Egenom-
tale i organisasjonens egne kilder er ekskludert. Norges
Fiskarlag plasserer seg i et midtsjikt sammenlignet

med de øvrige bransjene, ifølge Infomedias oversikt. 
Norges Bondelag er mest omtalt i media i 2020, med
drøyt 3 200 treff. Norsk olje og gass har drøyt 2 300,
mens Fiskarlaget har 1 996. Sjømat Norge har 1 605,
mens Sjømatbedriftene har 461, Norges Kystfiskarlag
376 og Pelagisk forening 117.

App og medlemsfordeler
En hovedsatsing i perioden har vært utvikling og
lansering av en mobil-app for våre medlemmer. Sam-
tidig har vi arbeidet med en oppgradering av vår med-
lemsfordelspakke. Begge deler ble lansert tidlig i juni
2021. 

Mobil-appen skal gi enkel og oversiktlig tilgang til med-
lemsinformasjon. Den er bare tilgjengelig for med-
lemmer og er dermed også en plattform for intern
informasjonsdeling. 

Medlemsappen har fire hoveddeler: En nyhetsdel, egen
høringsdel, kalenderoversikt og en meny for medlems-
tjenester, som også inneholder tilgang til medlemsfor-
delene. Det nye fordelsprogrammet tilbys i et
sam arbeid med FIAS, Fiskerinæringens innkjøpssel-
skap AS. Både person- og rederimedlemmer finner her
en rekke fordelaktige avtaler. Priser og detaljer om for-
delene er bare tilgjengelig når man er pålogget via ap-
pen. 

Bare medlemmer med gyldig medlemskap har tilgang
til appen, som er tilgjengelig i Google Play for Android-
mobiler og i App Store for iPhone.  

Faksimile fra
Kyst og Fjord 
med stoff fra
Fiskarlaget.

Generalsekretæren sammen med de
to som arbeider med medlems-
fordelsprogrammet i FIAS.
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Faren har «tvangsinnmeldt» sønnen i Fiskarlaget og
15-åringen sluttet å si «pappa» etter kort tid om bord.
Nå har Håkon det brenntravelt med å komme seg inn i
fisker yrket.

Håkon Sandbukt Grytten (15) har i flere år mast for å få
bli med faren på havet. Denne sommeren fikk han lov.
Da han tok farvel med mor og søsken var de i alt fire
generasjoner samlet på kaia. Håkon har en farslekt
med saltvann i blodet, mens morens slekt
bare er landkrabber.

– Mamma er nok den som har vært mest
bekymret, fortalte en opplagt 15-åring
på telefon fra Sklinnabanken da vi
hadde kontakt med han. Han liker livet
om bord på «Kap Farvel» og har fått
prøvd seg på det aller meste av arbeids-
oppgaver.
Når vi prates er han godt inne i 5-ukers-
turen om bord i linebåten, som har navn
etter det sørligste punktet på Grønland.

Skipper og reder Leif-Egil Grytten forteller at sønnen
fort kom inn i en produktiv dagsrytme sammen med
de 16 i mannskapet. På turen var det døgnfangster på
7-10 tonn som ble tatt hånd om. Det er Leif fornøyd

med, selv om mannskapet kan håndtere opp mot 17
tonn brosme og lange hvert døgn. Om de må.

Skipperen forteller at han har sørget for å gi sønnen
innsikt i alle typer arbeidsoperasjoner om bord. 
– Det er viktig at han forstår bredden i arbeidsoppgav-
ene. Og at jeg for eksempel ikke «bare» sitter og styrer
båten. Det har nok blitt noen aha-opplevelser, påpeker
han.

Det bekrefter 15-åringen, og synes han er heldig
som får en slik mulighet til å oppleve og for-
stå hverdagen på havet. 

Håkon skryter av «Leif» som en god lære-
mester. Han har allerede bestemt seg for
at han VIL på sjøen når 10. klasse er unna-
gjort våren 2022. Da satser han på natur-
bruk og fiskeriutdannelse som neste
etappe.
– Jeg vet ennå ikke hvilken retning jeg vil

gå, men jeg er i alle fall 100 prosent sikker på
at jeg ikke skal bli stuert, hører vi at han sier til

rungende latter fra sitt faderlige opphav.

Mellom latterkulene oppfatter vi at potetskrelling og ar-
beidsoppgaver som «mess» ikke var veldig populært.
Håkon likte seg spesielt godt i maskinrommet, i arbeid

UTÅLMODIG UNGDOM



med vedlikehold og rengjøring av oljeseparator. Det
var også stas å få ros da han fikk ilddåpen som skipper-
lærling og «tok bøyer» i forbindelse med haling av line-
bruket.

I rorhuset har Leif gått gjennom rutiner for skipper og
styrmann knyttet til fangstdagbok, AIS, annen kvalitets-
sikring og sjekk av nød- og redningsutstyr.

– Det er ikke bare å styre båten. Vi har mange gjøremål
under en vakt, påpeker skipperen, og forteller at han
synes sønnen har taklet livet godt ombord.

Leif var spesielt spent på hvordan 15-åringen skulle
håndtere sjøgangen.
Håkon forsikret at det har gått greit, til liks med at han

også denne sommeren har gått glipp av late sommer-
dager med kompiser hjemme på Sunnmøre.

– Jeg får alltids tatt igjen det, svarte ungdommen, vel
vitende om at «Kap Farvel» representerte de drøye 46
meterne han hadde å boltre seg på denne sommeren.
Den begrensede friheten til tross, så opplevde vi å
snakke med en motivert 15-åring som synes å ha det
brenntravelt med å bli ferdig med grunnskolen og
komme seg på havet på fulltid.

Han er også veldig avslappet til at skipperen har valgt
å melde han inn i Norges Fiskarlag.
– Man må jo være med, var den lakoniske kommen -
taren fra skårungen på «Kap Farvel». 
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Fra Landsstyrets møte i september 2021

Arbeidsutvalget hadde møte i Oslo i juni 2020

Avtakking av Steinar Jonassen, med daværende 
styreleder Jan Fredriksen (t.h.)

Fra årsmøtet i Øygarden og 
Sotra Fiskarlag 28. mai 2021

Landsstyret har stort sett møttes digitalt 
de to siste årene

Ledertrioen
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Kjell Ingebrigtsen, leder
Sam Nord 
Bodø (Nordland)

Roger Hansen
Sam Nord
Skarsvåg (Finnmark)

Kurt Ludvigsen
Sam Nord
Sommarøy (Troms)

Einar Helge Meløysund 
Sam Nord
Engavågen (Nordland)

Sturla Hepsø
Sam Nord 
Trondheim (Trøndelag)

Per Jan Kvalsvik
Sam Sør 
Leinøy (Møre og Romsdal)

Erik Gåsvær 
Sam Sør
Hardbakke (Sogn og Fjordane)

Thor Gunnar Martinsen
Sam Sør 
Flekkerøy (Agder)

Jan Roger Lerbukt
Fiskebåt
Tromsø (Troms)

Olav O. Østervold jr 
Fiskebåt 
Torangsvåg (Hordaland)

Jan Erik Johnsen
Sam Nord
Brønnøysund (Nordland)

Arild Aarvik, 1. nestleder
Fiskebåt 
Måløy (Sogn og Fjordane)

Kåre Heggebø, 2. nestleder
Sam Sør 
Ølen (Rogaland)

Anders Klovning 
Fiskebåt
Utsira (Rogaland)

LANDSSTYRET 2019–20217



Postboks 1233, Torgard
7462 Trondheim

Besøksadresse: Havnegata 9, Pirsenteret

Telefon: 73 54 58 50

E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no 


