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Ny Regjering, ny fiskeripolitikk? 
 
Ny regjering – ny fiskeripolitikk? 

Fiskeripolitikken i Norge har i mange tiår vært preget av relativt bred politisk enighet. Dette har i 

større grad blitt utfordret de siste 10-20 årene, selv om hovedlinjene i fiskeripolitikken fortsatt kan 
sies å ligge rimelig fast. For Norges Fiskarlag og fiskerinæringen er det avgjørende med 
forutsigbare og stabile rammevilkår, som igjen gir grunnlag for nødvendige investeringer og 
utvikling av næringen.  
 
Kvotemeldingen fra den forrige regjeringen var hovedsak på Landsmøtet i 2019. Enstemmige 

anbefalinger fra Landsmøtet bidro til at de mest kontroversielle forslagene fra regjeringen ikke ble 
gjennomført. Vedtaket følger som vedlegg 1.  
 
Etter behandlingen av meldingen i Stortinget våren 2020 var det imidlertid fortsatt en rekke 
uavklarte spørsmål, som har satt næringen i en krevende situasjon. Usikkerheten knyttet til 
vesentlige aspekter av fiskernes rammebetingelser er åpenbart problematisk. Landsstyret har 

behandlet utfallet av Stortingets behandling av kvotemeldingen våren 2020 i flere runder, jfr. 

landsstyrevedtakene 32/20 og 51/20 som følger som vedlegg 2 og 3 bak i saksdokumentet. 
Stortingsvalget høsten 2021 ga et nytt flertall og en ny regjering. Hurdalsplattformen peker ut 
retningen for regjeringens politikk de neste årene, men samtidig er regjeringen er avhengig av 
flertall i Stortinget.  
 
Hurdalsplattformen sier følgende når det gjelder fiskerinæringen: 
 

Fiskerinæringen er av stor betydning for norsk økonomi, og for verdiskaping, bosetting og 
arbeidsplasser langs hele kysten. Fisken tilhører det norske folket i fellesskap, og regjeringen vil 
sikre nasjonal råderett og kontroll over fiskeressursene og forvalte disse til det beste for dagens og 
fremtidige generasjoner. For regjeringen står det sentralt å ivareta de distriktspolitiske 
målsettingene i fiskerilovgivningen om arbeidsplasser og bosettingen i kystsamfunn. 
Fiskeritillatelsene skal forvaltes på en måte som ikke bidrar til sentralisering verken innad i 

regioner eller mellom landsdeler. 
 
Regjeringen vil sikre en variert, fiskereid og bærekraftig fiskeflåte som bidrar til at fisken gir økt 
aktivitet, større verdiskaping og flere helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten. 
Flåten skal sikres stabile, forutsigbare og gode rammebetingelser. Det er et mål for regjeringen å 
øke bearbeidingen av sjømat i Norge, og samfunnskontrakten mellom hav og land skal styrkes. 
 

 
 



 

 

2 

Regjeringen vil: 

 
• Sikre at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven ligger fast og forblir viktige 

pilarer i norsk fiskeripolitikk. 
 

• Sikre at fisken også i fremtiden tilhører fellesskapet, og si nei til evigvarende kvoter. 
 

• Utarbeide en ny kvotemelding som gir forutsigbarhet for fiskerinæringen, og som sikrer 

bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten. 
  

• Utrede tiltak som legger til rette for at flere kan delta i næringen, gjennom å dempe 
dagens høye kapitalbehov. De som har investert i næringen, skal ivaretas på en god måte. 
 

• Sikre rekruttering til fiskerinæringen gjennom målrettede ordninger, herunder tiltak for 

generasjonsskifte. 
 

• Styrke innsatsen mot fiskeri- og miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og lede an i 
innsatsen for å stanse plastforurensing i havet. 
 

• Forbedre fiskerikontrollen, herunder sikre mer kontroll på kaikanten.  
 

• Sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sjømatnæringene, og bruke A-
krimsentre og Arbeidstilsynet mer aktivt i kampen mot sosial dumping og 
arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien. 
 

• Styrke bestands- og ressursforskningen i havet, langs kysten og i fjordene. 
 

• Sikre sentrale norske gyteområder og fiskefelt mot ødeleggende påvirkning fra annen 

næringsvirksomhet. 
 

• Stimulere til innovasjon og bruk av ny teknologi i fiskeindustrien gjennom et marint 
verdiskapingsprogram. 
 

• Vurdere ordninger som belønner leveranser av fersk fisk til lokale landanlegg. 

 
• Videreføre særordninger for permittering i fiskeindustrien. 

 
• Stimulere til økt innenlands bearbeiding, blant annet ved å øke tilgangen på restråstoff som 

grunnlag for utvikling av ny norsk industri. 
 

• Sikre at fangst- og landingsmønsteret fra fiskeflåten i størst mulig grad tar hensyn til 

industriens behov for stabil tilgang på råstoff. 
 

• Bidra til en desentralisert mottaksstruktur gjennom å styrke ordningen med føringstilskudd. 
 

• Sikre at de eksisterende rettighetene til fiske i sjøsamiske områder er reelle. 
 

• Videreutvikle og forsterke pliktsystemet for torsketrålerne for å sikre at fisk blir landet og 

gir aktivitet i de tilgodesette kystsamfunnene i tråd med forutsetningene for ordningen, og 
vurdere sanksjoner, i form av reduserte kvoter, dersom forpliktelsene ikke følges opp. 
 

• Beholde et bærekraftig sjølaksefiske som en viktig næring og kultur- og tradisjonsbærer. 
 

• Sikre ordninger som legger til rette for grønn omstilling av fiskeflåten. 

  

• Videreføre kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten. 
 

• Styrke likestillingen i fiskeriene. 
 

• Ivareta norske fiskeriinteresser i kvoteforhandlinger med andre land. 
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• Tilpasse innrapporteringskrav og regelverk for fiskeriene til de ulike flåtegruppene slik at de 

minste fartøyene ikke får urimelige belastninger. 
 

Flere av disse punktene er gjenkjennelige og i tråd med Norges Fiskarlags standpunkter. Samtidig 
er det mange av punktene som må konkretiseres ytterligere, og hvor ulike interesser må 
balanseres. Dette gjør utfallsrommet forholdsvis stort.  
 
Ny kvotemelding 

Stortingets behandling av Kvotemeldingen i 2020 etterlot flere uavklarte spørsmål av stor 
betydning for fiskerinæringen. Blant de viktigste uavklarte spørsmålene er: 
 

• Hvordan hjemfall av strukturkvoter skal skje og hvilken effekt dette vil ha på kvotefordeling 
mellom gruppene i kystflåten. 
 

• Konsekvensene av overgang til faktisk lengde med tette skott mellom gruppene. 
 

• De langsiktige konsekvenser av å bruke lengde som parameter for fartøystørrelse. 
 

• Mangel på strukturordninger for fartøy under 11 meter og effekter av bortfall av ordningen 
med samfiske med seg selv. 
 

I Hurdalsplattformen varsler regjeringspartiene at de vil legge fram en ny melding til Stortinget om 
kvotesystemet. Om denne meldingen vil ta opp kvotesystemet i sin fulle bredde, eller konsentrere 
seg om utvalgte tema er foreløpig ukjent. Konsekvensen er uansett at det fortsatt vil herske 
usikkerhet om viktige rammebetingelser for fiskerinæringen. Samtidig kan en ny kvotemelding 
representere en mulighet til å fatte tydelige(re) og fortrinnsvis tverrpolitiske vedtak. 
 

Hurdalsplattformen trekker fram følgende momenter som en ny kvotemelding skal sikre: 

 
• At kvotene fordeles på en forutsigbar og mer rettferdig måte. 

 
• At det legges begrensninger på eierskap i kystfiskeflåten. 

 
• At bredden og mangfoldet i kystfiskeflåten trygges. Dette skal blant annet skje basert på 

tilstrekkelig kvotegrunnlag. 
 

• At betingelser for tilbakefall av strukturkvoter avklares. 
  

• At flåten under elleve meter har gode rammevilkår, som gir lønnsom utvikling, 
forutsigbarhet, fornying og gode inntektsmuligheter også for mannskap på to. Det skal ikke 
åpnes for strukturering for flåten under elleve meter. 

  
• At nærmere bestemmelser for overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde for kystflåten 

avklares. 
 

• At tiltak som kan sikre kystflåten prioritet til fiskefelt i kystnære områder, utredes.  
 
Disse punktene peker i retning av en relativt bredt anlagt melding. Arbeidet Norges Fiskarlag har 

fått utført gjennom utredningen Nofima gjennomførte av blant annet tilbakefallsspørsmålet for 
strukturkvoter og uavklarte spørsmål som tilpasningstid for innplassering i grupper vil kunne være 
en viktig del av en ny melding. Denne rapporten har vært tidligere blant annet blitt presentert for 
Landsstyret, årsmøter i medlemslagene og ansatte i organisasjonen. 
 
Som en oppfølging av kvotemeldingen gjennom førte Nærings- og fiskeridepartementet høsten 

2020 en høring om ny lengdegrense i kystflåten. Etter en organisasjonsmessig behandling av 

saken fattet Landsstyret i januar 2021 sin høringsuttalelse i saken, jfr. landsstyrevedtak 1/12 
(gjengitt bak i saksdokumentet som vedlegg 4). I tillegg har Fiskarlaget fått utredet spørsmålet om 
alternativ kapasitetsregulering (volum) i kystflåten under 21 meter, jfr. rapport fra SINTEF- Ocean, 
jfr. landsstyrevedtak 68/21 som følger som vedlegg 5 bak i saksdokumentet. 
 
Fiskeridirektoratet har nylig sendt på høring forslag om ny forskrift om fiskeritillatelser og 

kvotefaktorer - oppfølging av Meld.St. nr. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping.  
Saken skal gjennom organisasjonsmessig behandling på vanlig måte. Fiskeridirektoratet har satt 
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høringsfristen til 12. februar 2022. Høringsdokumentet finnes på følgende nettadresse:  

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/fiskeritillatelser-og-kvotefaktorer
  
 
Likestilling i fiskeriene 
Som en del av Stortingets behandling av Kvotemeldingen i 2020, vedtok Stortinget å be 
regjeringen utarbeide en strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Dette ble fulgt opp gjennom en 
rapport fra Nofima som ble lagt fram sommeren 2021, og i august la Solberg-regjeringen fram en 

strategi for  bedre likestilling i fiskeriene. 
 
Et sentralt område i både rapporten fra Nofima og likestillingsstrategien er at for å lykkes med å få 
flere kvinner inn i næringen må det i alle ledd i fiskerinæringen jobbes med å skape positive 
holdninger til kvinner som fiskere. Uten tydelig og konstruktiv medvirkning fra næringen selv, fra 
rederi til mannskap, fra de ulike organisasjonene og fra myndighetene, kommer vi ikke videre. 

Dette har blitt ytterligere understreket gjennom flere medieoppslag om trakassering og mobbing 
høsten 2021. Disse sakene viser klart at næringen fortsatt har en lang vei å gå. Norges Fiskarlag 
har varslet vi vil gå foran i arbeidet med å rydde opp, og at seksuell trakassering og andre former 
for ulovlig og uakseptabel adferd ikke kan aksepteres. 
 
Likestilling og inkludering har vært et viktig område for Norges Fiskarlag og næringen over tid, 
men beskrivelsene av hva kvinner faktisk opplever i hverdagen sin, viser at vi ikke har gjort nok.  

Fiskebåten er en bedrift, en del av det seriøse, ansvarlige arbeidslivet. Det er nødvendig at det 
settes klare standarder for hva som er greit og hva som ikke er greit. Og som i arbeidslivet ellers, 
er det ikke minst et lederansvar. Eiere, redere og skippere må si tydelig fra hvordan de vil ha det 
om bord, og hvordan de ikke vil ha det. Og det må reageres om noen likevel ikke skjønner hvilken 
oppførsel som er akseptabel. 
 

Det er behov for et mangfoldsløft i fiskerinæringen. Andre samfunnsområder har gått foran. På 

dette området henger fiskerinæringen etter. Det stemmer dårlig med den innovative, moderne og 
attraktive fiskeflåten vi faktisk har i Norge. Å rekruttere unge mennesker av begge kjønn og med 
ulik bakgrunn, etnisitet og legning også til vår del av arbeidslivet, må være et prioritert mål. 
 
Fiskerinæringens rolle 
Fiskerinæringen bidrar til stor aktivitet og verdiskaping langs hele kysten. Dyktige fiskere, 

langsiktig forvaltning og stabile rammebetingelser er viktige forklaringer.  
For å lykkes også i årene framover må villfisknæringen være bærekraftig, både økonomisk og 
miljømessig. Næringen har og tar et stort ansvar for dette, og fiskeripolitikken må bidra.  
Fiskerinæringa er livsnerven i Kyst-Norge. Lokal aktivitet, lokalt eierskap og bred lokal verdiskaping 
har vært viktige mål – og næringen har levert. Det har vært tverrpolitisk enighet om å ta ut 
ressursrenten som aktivitet i kystsamfunnene. Denne suksessoppskriften er minst like viktig i dag. 
Stabile rammevilkår er helt avgjørende for å sikre aktivitet og ringvirkninger for en rekke 

distriktskommuner og tusenvis av arbeidsplasser. 
 
Enhver fiskebåt, liten eller stor, er en bedrift. Som alle andre bedrifter, har både eier og mannskap 
behov for forutsigbarhet og stabilitet. Været, fiskens uforutsigbare vandringer, kronekursen og 
markedene er forhold vi ikke rår over selv, men som bestemmer mye av hverdagen for de 
livsviktige små- og mellomstore kystbedriftene fiskeflåten faktisk er. Myndighetene kan redusere 
usikkerheten gjennom å sikre et forutsigbart driftsgrunnlag for alle fartøygruppene. Skiftende 

regjeringer og storting har i hovedsak holdt fast på de etablerte fordelingsnøklene mellom 
fartøygruppene. Dette vil også være viktig framover.  
 
----------------- 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/fiskeritillatelser-og-kvotefaktorer
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/fiskeritillatelser-og-kvotefaktorer
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Vedlegg 1 

Landsmøtevedtak 5/19 - Meld. St. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping 
«Innledning 

1. I Meld. St. 32 (2018-2019) «Et kvotesystem for økt verdiskapning» foreslår regjeringen en 
omfattende omlegging av det norske kvotesystemet. Stortingsmeldingen bygger på 
utredningen og forslagene som ble fremmet i NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem 
(Eidesen-utvalget). Norges Fiskarlag ga en omfattende høringsuttalelse til nevnte 
utvalgsinnstilling, jfr. landsstyrevedtak 21/17.  

 
2. Regjeringen har nylig også fremmet et høringsnotat med forslag til endringer i 

deltakerloven og havressursloven som en oppfølging av forslagene i forannevnte 
stortingsmelding. Landsmøtet finner det underlig at et høringsnotat med 
lovendringsforslag utformes før Stortinget har ferdigbehandlet stortingsmeldingen. 
Lovforslagene bør behandles etter at politikken er fastlagt. 

 
3. Norges Fiskarlag mener de foreslåtte lovendringene vil gi departementet langt videre 

fullmakter enn det som er nødvendig for å gjennomføre tiltakene i kvotemeldingen.  
 

4. Et kvotesystem skal ivareta en rekke motstridende hensyn som må balanseres. Dette 
kjennetegner i aller høyeste grad systemet vi har i dag. I kvotemeldingen behandles flere 
viktige prinsipielle spørsmål men også en rekke detaljer knyttet til kvotereguleringene. 

Framstillingen i meldingen preges mye av utviklingstrekkene knyttet til torskefiskeriene i 
nord, og dette danner derfor mye av premissene for drøftingene og forslagene som 
fremmes i meldingen. Reguleringene av de pelagiske fiskeriene, samt hvitfisk- og 
rekefiskeriene i sør har fått liten plass i meldingen. Etter Landsmøtets oppfatning betyr 
dette at helheten som presenteres om de norske fiskeriene ikke gir et riktig bilde av 
dagens næring.  

 

5. Landsmøtet har valgt å ikke gå inn i mange av detaljspørsmålene som behandles i 
meldingen, da en anser dette som en oppgave som næring og myndigheter løpende må 
finne praktiske løsninger på. Landsmøtet har derfor en forventing om at heller ikke 
Stortinget går inn i detaljer på en slik måte at næringen og forvaltningen ikke kan finne 
praktiske løsninger basert på de prinsipper som Stortinget gir tilrådning om. 
 

Samfunnsansvaret 
6.  I de siste 30 årene har myndighetene og næringen i fellesskap etablert kvoteordninger 

(strukturering) for å få til en bedre kapasitetstilpasning til ressursgrunnlaget, for derved å 
kunne oppnå tilfredsstillende lønnsomhet i flåteleddet. Næringen har tatt hovedansvaret 
for denne tilpasningen gjennom å bruke egne midler på å «kjøpe ut» fangstkapasitet. 
Fiskernes kostnader med dette har vært betydelige. Denne tilpasningen har vært gjort i 
tillit til at vilkårene for struktureringene som har vært gjort, står fast. Uten denne tilliten 

ville tilpasningen ikke ha skjedd. 
 

7. Selv om kvotesystemet etter hvert har blitt omfattende med mange detaljer, så vil 
Landsmøtet likevel advare mot å «skrote» gjeldende kvotesystem når vi ser at dette i stor 
grad har bidratt til å løfte fiskerinæringen til den sentrale posisjonen den har i dag som 
norsk kyst- og distriktsnæring. Landsmøtet erkjenner imidlertid at dagens kvotesystem har 
potensial for forenklinger og forbedringer på enkelte områder.  

 
8. Næringen betaler i dag betydelige avgifter til så vel omsetning, som kontroll og forskning, 

samt en rekke gebyrer for å dekke forvaltningens kostnader forbundet med 
saksbehandling og andre oppgaver for næringen.  
 

9. Rammebetingelsene for fiskeriene har over tid hatt oppslutning fra et samlet politisk miljø. 

Dette har vært reflektert i flere stortingsmeldinger og det har gitt et lovverk som 

reflekterer dette. Innenfor disse rammene har fiskerne tatt sitt samfunnsansvar og bidratt 
så langt som mulig til sysselsetting og bosetting i de mange lokalsamfunn langs kysten. 
Det har vært et bevisst og omforent politisk valg at den omfattende virksomheten som 
dette har dannet grunnlag for, har vært samfunnets forvaltning av grunnrenten i 
fiskeriene.  
 

10. Norges Fiskarlag kan ikke se at den omfattende revisjonen av regelverket som regjeringen 
mener vil gi større forutsigbarhet i det enkelte fartøys rammebetingelser, gir noen logisk 
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grunn til å endre det samfunnsansvar som fiskeriene i Norge har. 

 
Fellesskapets kvotebeholdning 

11. Regjeringen går i meldingen inn for å etablere fellesskapets (statlig) kvotebeholdning. 
Utleie av kvoter fra denne kvotebeholdningen er ment å gi et proveny (økonomisk utbytte) 
til staten for bl.a. å bidra til å dekke statens kostnader knyttet til forvaltningen og 
forskning av/i næringen. I meldingen antydes det som et estimat at kvotebeholdningen vil 
kunne generere et proveny på i størrelsesorden 100 millioner NOK årlig under gitte 

forutsetninger.  
 

12. Fiskerne er gitt en eksklusiv rett til å høste fellesskapets fiskeressurser, og en statlig 
kvotebeholdning vil være et brudd på de prinsippene deltakerloven og havressursloven er 
basert på. Landsmøtet vil advare mot en situasjon der staten både er kvoteeier og 
ansvarlig for fiskeriforvaltningen.  

 
13. Fellesskapets kvotebeholdning skal tilføres kvoter (kvotefaktorer) gjennom å trekke inn en 

andel (20 %) av strukturgevinsten knyttet til en foreslått adgang om å kunne konvertere 
gjeldende strukturkvoteavtaler til en ny avtale med 15 års lengre varighet, og gjennom 
avkortning (10 %) av kvotene i nye strukturkvoteprosjekter som inngås.  
 

14. Landsmøtet har i denne forbindelse merket seg at regjeringen poengterer at det er ingen 

av de foreslåtte tiltakene i meldingen som hindrer at staten på et senere tidspunkt innfører 
nye tiltak, eller erstatter de foreslåtte ordningene, for å øke næringens bidrag til staten på 
vegne av det fellesskapet som det blir vist til i havressursloven § 2. 
 

15. Regjeringen begrunner også forslaget om fellesskapets kvotebeholdning som et teknisk 
grep for å gjennomføre (løse) forslaget om å innføre faste kvotefaktorer til det enkelte 

fartøy i de ulike fiskeriene.  

 
16. Landsmøtet vil betegne forslaget om fellesskapets kvotebeholdning som skal generere 

ytterligere økonomisk utbytte fra næringen til staten som en ren ressursskatt. Landsmøtet 
er derfor svært overrasket over at det fremmes et slikt forslag når alle regjeringspartiene 
tidligere i år har gjort tydelige vedtak om at de er imot innføring av en særskilt 
ressursskatt i fiskeriene.  

 
17. Landsmøtet mener at det vil være svært uheldig om en distriktsnæring med stort 

potensiale skal kreves for en særskatt (avgift) i stedet for å kunne ta ut sitt potensiale. 
Konsekvensen av forslaget vil derfor innebære en systematisk overføring av verdier fra 
distrikter i vekst.  
 

18. Landsmøtet vil påpeke at dersom staten har bestemt seg for at næringen skal yte i 

størrelsesorden 100 millioner NOK årlig, ut over det som næringen bidrar med i dag, så 
forsvarer dette på ingen måte en total omlegging av kvotesystemet. Dersom staten har 
behov for at næringene bidrar med et beløp som antydet, kan dette gjøres vesentlig 
enklere enn det som foreslås.  
 

19. Med bakgrunn i foranstående punkter er Landsmøtet sterkt imot at det etableres en 
fellesskapets (statlig) kvotebeholdning. 

 
Strukturkvoteordningene – konvertering - varighet 

20. Regjeringen mener at det det må tas stilling til hvordan tidsbegrensningen knyttet til 
tilbakefall (hjemfall) av strukturkvoter skal håndteres hvis et nytt kvotesystem skal 
etableres. I meldingen uttaler regjeringen at dersom dette spørsmålet står uavklart, vil det 
over tid skape økende usikkerhet.  

 

21. Landsmøtet er svært forundret over at regjeringen reiser dette spørsmålet, da avtalene 
knyttet til etablerte strukturkvoteordninger, sist iverksatt fra og med 2008, har vært at 
hjemfallet av strukturkvotene etter endt tidsperiode (20 år/25 år) skal tilbakeføres direkte 
til den reguleringsgruppen (kvotegruppen) som fartøyet hadde tilhørighet i på det 
tidspunkt strukturkvoteavtalene ble inngått. En slik forståelse har vært helt avgjørende for 
at flåten har gått inn og benyttet tilbudet om kvotesammenslåinger. En slik forståelse har 

også blitt uttrykt fra tidligere regjeringer og de fleste politiske partier. Sittende regjering 
uttaler i Granavolden-plattformen at «Strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved 
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periodens utløp».  

 
22. I tillegg til at regjeringen gjennom sine forslag har skapt usikkerhet knyttet til hjemfallet 

av strukturkvotene, så foreslås det en konverteringsordning knyttet til en forlengelse av 
gjeldende strukturkvoteordning med 15 år, slik at ordningenes varighet blir henholdsvis 35 
år (20 år +15 år) og 40 år (25 år+15 år). Konverteringen innebærer at en andel av 
strukturkvotefaktorene konverteres til kvotefaktorer med en forlenget tidsbegrensning på 
15 år, og den resterende andelen av strukturgevinsten skal fordeles direkte eller indirekte 

mellom fartøyene i strukturgruppen. Selv om forslaget om forlengelse av ordningene kan 
ha positive sider, så mener Landsmøtet at endringer i slike vesentlige vilkår er svært 
ødeleggende for troverdigheten og stabiliteten til ordningene, og må anses som et brudd 
på avtalebetingelsene som lå til grunn da aktørene gikk inn på ordningene. Det vil likeså 
være et brudd på de forventninger til aktørene som ikke har valgt strukturering. Endringer 
i strukturkvoteordningene vil videre også ha betydelige økonomiske konsekvenser for 

mannskaper og rederi.  
 
Grunnsystemet  

23. Landsmøtet støtter forslaget om å erstatte dagens system med konsesjoner og årlige 
deltakeradganger med en generell fisketillatelse, forutsatt at nødvendige gruppeskiller 
(bl.a. hav og kystflåte), og område- og redskapsavgrensninger blir tilfredsstillende løst. 
 

24. Landsmøtet er ikke enig i at det det er behov for å etablere faste gjennomgående 
kvotefaktorer for den enkelte fisketillatelse som reflekterer kvoteandelene i de ulike 
fiskeslagene, da regjeringen forutsetter at de fleste flåtegruppene (kvotegruppene) fortsatt 
skal holdes kvotemessig atskilt. Forslaget betinger bl.a. at gjeldende dynamiske 
kvotefordelingsnøkler på torsk nord for 62°N og norsk vårgytende sild ikke kan 
videreføres.  

 

25. Landsmøtet vil påpeke det unike med de etablerte kvotefordelingsnøklene, som 
organisasjonen har fremforhandlet. Skiftende regjeringer og storting har i all hovedsak 
valgt å følge disse fordelingsvedtakene siden de ble etablert på 90-tallet, og de har 
understreket viktigheten av å ha stabilitet, herunder skjermingen av den minste flåten ved 
kvotenedganger. Landsmøtet mener imidlertid at gjeldende kvotefaktorregime innenfor 
både kyst og hav kan forenkles og gjøres mere forståelig. Landsmøtet mener at overgang 

til fisketillatelse ikke må relateres til en fast andel av totalkvoten. Det vil være tilstrekkelig 
om andeler relateres til gruppekvoter. Gjeldende fordelingsnøkler må derfor stå fast.  
 
Inndelingene i kystflåten  

26. Landsmøtet viser til at organisasjonen har foretatt gjentatte vurderinger av inndelingene 
og reguleringsprinsipper knyttet til Finnmarksmodellen i torskefiskeriene nord for 62°N, 
sist på Landsmøtet i 2015. Viktige avveiinger har vært å finne en balanse mellom de 

kvotemessige konkurranseforholdene og handlefrihetene for aktørene til å utforme båtenes 
størrelse. Landsmøtet mener at gjeldende regime knyttet til kvoteplassering etter 
hjemmelslengde kombinert med begrensinger på fartøyets faktiske lengde har ivaretatt 
denne balansen. 
 

27. Regjeringen går inn for å erstatte dagens kvotemessige gruppeinndeling basert på 
hjemmelslengde med inndeling etter fartøyets faktiske lengde, kombinert med absolutte 

skott mellom gruppene. Landsmøtet er opptatt av at vi fortsatt skal ha en differensiert 
flåte. Det er imidlertid vanskelig å overskue både de reguleringsmessige og 
fordelingsmessige konsekvensene av en overgang til faktisk lengde. Dette spørsmålet må 
derfor utredes nærmere.  
 

28. Det er utfordringer knyttet til fartøysikkerhet, miljøavtrykk, fangsthåndtering og 

bekvemmeligheter hvis fartøyets lengde skal være eneste kriterium for plassering i 

fartøygruppe. Landsmøtet viser til at spørsmålet om utforming av fremtidens fiskefartøy 
behandles under sak 6.  
 
Kvoteutveksling - kvoteleie  

29. Landsmøtet er i utgangspunktet positiv til en kvoteutvekslingsording, men mener at det er 
nødvendig å utrede nærmere detaljer knyttet til en kvoteutleieordning/kvotebytteordning 

innenfor gitte vilkår, ut over det som framkommer i stortingsmeldingen. Det bør også 
vurderes ulike modeller for å organisere/administrere en kvoteutleieordning. Størrelsen på 
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hvor mye som skal kunne samles i en slik ordning må inngå i denne vurderingen.  

 
Samfiskeordningen – kondemneringsordning – flåten under 11/13 meter  

30. Landsmøtet erkjenner at dagens samsfiskeordning i torskefiskeriene nord for 62°N i 
praksis fungerer som er en årlig strukturkvoteordning uten kvoteavkortning. Mange 
båteiere har tilpasset seg ordningen siden den ble innført i 2010, selv om den er benevnt å 
være midlertidig.  
 

31. Landsmøtet går imot forslaget om å etablere en næringsfinansiert kondemneringsordning 
for å redusere fangstkapasiteten og derved styrke lønnsomheten i denne flåtegruppen. 
 

32. Landsmøtet viser til at organisasjonen tidligere har gått inn for at det også må etableres 
en strukturkvoteordning i den minste flåten (under 11/13 meter) med et moderat 
kvotetak, jfr. landsmøtevedtak 5/15. Landsmøtet mener fortsatt at denne flåtegruppen må 

få en forutsigbar ordning som innebærer former for kvotesammenslåinger til erstatning for 
dagens samfiskeordning i torskefiskeriene.  
 
Rekrutteringstiltak som båteier  

33. Landsmøtet viser til at organisasjonen gjentatte ganger har gått inn for at rekruttering av 
båteiere i kystflåten bl.a. bør skje ved at staten bidrar med gunstige låne- og 
tilskuddsordninger. Regjeringen foreslår rekrutteringstiltak gjennom åpen gruppe ved at 

aktører gis ulike bonustillegg (torskefiskeriene i nord). Landsmøtet er positiv til at 
regjeringen forsøker å legge til rette for at yngre fiskere kan bli båteiere, men stiller likevel 
spørsmål knyttet til den praktiske gjennomføringen av tiltakene. Landsmøtet vil 
understreke at tiltakene ikke må føre til forskyvninger/endringer i de etablerte 
kvotefordelingene.  
 

Verdikjedeperspektiv - ekstrakvoteordninger – og åpne grupper  

34. Landsmøtet deler regjeringens oppfatning om at kvotesystemet må sees i et 
verdikjedeperspektiv, men er likevel kritisk til etablering av flere ordninger som skal 
overstyre biologiske naturgitte vandringer og tilgjengelighet på fiskeslag, for å skyve på 
sesongmessige variasjoner for å tilpasse landindustrien. Landsmøtet viser til at gjeldende 
levendefangstbonusordning, som er for øvrig er under utfasing, og ferskfiskordningen 
(torsk) i dag kvotebelastes på ulik måte. Landsmøtet vil ikke her ta stilling til konkrete 

kvotenivåer, men forventer at praktiske utforminger og nivåer drøftes med næringen når 
detaljer skal avklares. 
 

35. Åpne grupper er en viktig del av totaliteten i fiskerinæringen og Landsmøtet er derfor enig 
i at åpne grupper i fiskeriene videreføres. Kvotenivåene som tilføres disse må i all 
hovedsak følge etablerte fordelinger. 
 

Sammenslåinger i havfiskeflåten  
36. Regjeringen tilrår sammenslåing mellom ringnot og pelagisk trål og mellom torsketrål og 

seitrål. Landsmøtet er ikke avvisende til slike sammenslåinger, men da må dette være 
forankret og ha støtte i de gruppene som berøres, og særlig betinger dette enighet knyttet 
til tilbakefall av strukturkvoter.  
 
Pliktsystemet for torsketrålerne  

37. Landsmøtet finner å kunne slutte seg til regjeringens forslag om pliktsystemet for 
torsketrålerne, og som innebærer følgende; Opprettholde dagens aktivitetsplikt, på 
gjeldende vilkår, dagens primære tilbudsplikt opprettholdes, den sekundære tilbudsplikten 
endres til å omfatte Nord- Norge, avregningsperioden for bearbeiding endres fra hver 
omsatte fangst til månedlig avregning og bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 pst. til 
75 pst.  

 

Avslutning  
38. Landsmøtets gjennomgang av forslagene i kvotemeldingen bekrefter at organisasjonen er 

sterkt imot enkelte av forslagene, samt kritiske til flere av forslagene. Landsmøtet er 
imidlertid positive til regjeringens intensjoner, og deler oppfatningen om at kvotesystemet 
er modent for revisjon, men konstaterer at forslagene totalt sett ikke bidrar til å forenkle 
kvotesystemet. Stikk i strid med intensjonen, så mener Landsmøtet at forslagene vil øke 

kostnadene og redusere effektiviteten og lønnsomheten i næringen.  
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39. Landsmøtet forventer at både regjeringspartiene og opposisjon på Stortinget merker seg 

de innvendinger som påpekes gjennom dette vedtaket, og på den bakgrunn er positiv til å 
innlede en dialog med næringen som resulterer i at vi oppnår et bredt og omforent 
kompromiss om et framtidsrettet kvotesystem som står seg over tid.» 
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Vedlegg 2 
Landsstyrevedtak 32/20 - Status kvotemeldingen 
«Landsstyret i Norges Fiskarlag er skuffet over at den politiske behandlingen av stortingsmeldingen 
ikke har lagt større vekt på tilrådningene fra et enstemmig Landsmøte. 
 
Det må dessverre konstateres at Stortingets behandling har satt næringen i en situasjon der 
usikkerheten for framtidige rammebetingelser er større enn noen gang. 

Slik situasjonen nå er setter den en dramatisk stop i en påkrevd fornying og utvikling i flåten Vi 
risikerer også at situasjonen gjør det svært vanskelig å få tilfredsstillende finansiering av fartøy i 
framtida. 
 
Landsstyret finner det sterkt beklagelig at stortingsbehandlingen 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 Fiskelag advarte 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 føringer innebærer dramatiske endringer i 
gjeldende reguleringsordninger som har vidtrekkende konsekvenser.  Dette kunne Stortinget 

umulig se hele rekkevidden av. Dette gjelder særlig vedtakene om å gå over fra å plassere fartøy i 
kystflåten i kvotegrupper etter hjemmelslengde til å plassere fartøyene etter fartøyets faktiske 
lengde, endringer i etablerte kvotefordelingsnøkler, 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 behov for ytterligere konsekvensvurderinger, før en tar stilling til mange av 
detaljene det nå er reist spørsmål omkring.»  
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Vedlegg 3 

Landsstyrevedtak 51/20 - Oppfølging av Stortingets vedtak om kvotemeldingen 
«Landsstyret i Norges Fiskarlag konstaterer at det fortsatt råder betydelig usikkerhet knyttet til de 
praktiske konsekvensene av Stortingets behandling av kvotemeldingen. 
 
Det framstår som nødvendig at konsekvensene av Stortingets vedtak undergis en omfattende 
utredning før de mest vidtrekkende elementene eventuelt settes i verk. 
 

Norges Fiskarlag forutsetter at regjeringen selv iverksetter de nødvendige utredninger slik 
Stortinget har bedt om, og at dette skjer så tidlig som mulig. 
 
Landsstyret er spesielt opptatt av at forutsetningene for hjemfall av kvoter og hvordan eventuell 
overgang til faktisk lengde som kriterium for inndeling i kystflåten vil slå ut, utredes tidlig.  
Norges Fiskarlag mener at det er gode grunner til å innlemme resultatene fra vurderingen av 

alternative størrelsesbegrensninger før en endelig beslutter hvilke parameter som skal gjelde i 
framtida. Dette er sentrale rammebetingelser for flåtens framtid og man bør sikre at dette 
besluttes på best mulig grunnlag. 
 
Den manglende klarhet som råder etter Stortingets behandling har medført gjør det svært 
vanskelig å fortsette utvikling av flåten og gjennomføring nødvendig fornyelse. 
Landsstyret registrerer at regjeringen ikke ønsker å gi retningslinjer og oppfølging av Stortingets 

vedtak utover det tidsrom som det sittende Storting har ansvar for. Det er utvilsomt riktig at det er 
det sittende Storting som til enhver tid er det øverste politiske organ i Norge. Det er imidlertid god 
tradisjon for at samfunnet forholder seg til vedtak og retningslinjer fra Stortinget inntil nye vedtak 
eventuelt fattes.  
 
Det gis fullmakt til arbeidsutvalget til å iverksette egne utredninger i Norges Fiskarlag sin regi 

dersom man finner dette nødvendig. 

 
Det vil være en fordel om eventuelle utredninger kan gjøres av næringen i fellesskap gjennom 
FHF.» 
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Vedlegg 4 

Landsstyrevedtak 1/21 - Høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet av 
25.11.2020 om ny lengdegrense i kystflåten. 
 
«Norges Fiskarlag viser til høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet av 25.11.2020 om ny 
lengdegrense i kystflåten. 
  
Forenkling, stabilitet og forutsigbarhet  

Landsstyret i Norges Fiskarlag vil innledningsvis vise til at bl.a. forenkling, stabilitet og 
forutsigbarhet har vært viktige målsettinger som må vektlegges når gjeldende kvotesystem skal 
forbedres. Stabile og forutsigbare fiskerireguleringer er en vesentlig forutsetning for at 
næringsaktørene skal kunne tilpasse seg best mulig til de biologiske og markedsmessige 
endringene som til enhver tid må påregnes. Fiskarlagets kommentar som gis i det etterfølgende 
viser at gjeldende situasjon etter Stortingets behandling av kvotemeldingen ikke imøtekommer 

forannevnte målsettinger. Landsstyret viser også til egen generell uttalelse/vedtak av i dag knyttet 
til dette.  
 
Vurderinger av pelagiske fiskerier mangler  
Forslagene i høringsnotatet om å erstatte hjemmelslengde med faktisk lengde i gruppeinndelingen i 
kystflåten er en oppfølging av Stortingets vedtak knyttet til behandlingen av Kvotemeldingen. 
Høringsnotatet forsøker å synliggjøre forslagets mulige effekter på torskefiskeriene nord for 62˚N, 

mens pelagiske fiskerier knapt er nevnt i notatet. Vurderinger av pelagiske fiskerier er heller ikke 
nevneverdig berørt i Kvotemeldingen. Fiskarlaget mener at dette ikke er tilfredsstillende når 
næringen er invitert til å gi synspunkter på såpass dyptgripende prinsipper som endringer i 
gruppeinndelinger/lengdegrenser i kystflåten.  
 
Lukket gruppe i pelagiske fiskerier har ulike gruppeinndelinger. I samtlige av de tre fiskeriene 

norsk vårgytende sild, makrell og nordsjøsild reguleres lukket gruppe som en reguleringsgruppe. I 

struktursammenheng er det også færre grupper i fisket etter makrell og sild i Nordsjøen enn for 
torsk, hyse og sei nord for 62˚N (Finnmarksmodellen). Med andre ord innebærer ikke Stortingets 
vedtak om ny gruppeinndeling for lukket gruppe kun en overgang fra hjemmelslengde til faktisk 
lengde, men det innebærer også eventuelle endringer i lengdeskillegrensene og etablering av flere 
regulerings- og strukturgrupper for disse tre pelagiske fiskeriene. Dette har vidtrekkende 
konsekvenser som ikke er utredet av myndighetene.  

 
Intensjonen i høringsnotatet – gir ikke næringen avklaringer  
Intensjonen med høringsnotatet er å forsøke å belyse mulige effekter knyttet til 
overgangsordningene om å bringe fartøyet i overensstemmelse med dets hjemmelslengde og 
samfiskeordningen i torskefisket, men analysene som er foretatt viser med all tydelighet 
usikkerhetene som næringsaktørene står overfor. Dette bekreftes også av departementet selv når 
det viser til at når det gjelder forventningen til hvor mange som vil benytte seg av 

overgangsordningen (hjemmelslengde/faktisk lengde) så vil det trolig også avhenge av hvordan 
hjemfallet av strukturkvotene fordeles. Fiskarlaget vil også påpeke at konsekvensene av å flytte en 
betydelig mengde kvotefaktorer til nye kvotegrupper vil føre til økte muligheter for strukturering og 
større kvotekonsentrasjon i kystflåten.  
 
Landsmøtet (2019) i Norges Fiskarlag påpekte i sitt vedtak om Kvotemeldingen følgende om 
inndelingene i kystflåten:  

 
«26. Landsmøtet viser til at organisasjonen har foretatt gjentatte vurderinger av inndelingene og 
reguleringsprinsipper knyttet til Finnmarksmodellen i torskefiskeriene nord for 62°N, sist på 
Landsmøtet i 2015. Viktige avveiinger har vært å finne en balanse mellom de kvotemessige 
konkurranseforholdene og handlefrihetene for aktørene til å utforme båtenes størrelse. Landsmøtet 
mener at gjeldende regime knyttet til kvoteplassering etter hjemmelslengde kombinert med 

begrensinger på fartøyets faktiske lengde har ivaretatt denne balansen.  

 
27. Regjeringen går inn for å erstatte dagens kvotemessige gruppeinndeling basert på 
hjemmelslengde med inndeling etter fartøyets faktiske lengde, kombinert med absolutte skott 
mellom gruppene. Landsmøtet er opptatt av at vi fortsatt skal ha en differensiert flåte. Det er 
imidlertid vanskelig å overskue både de reguleringsmessige og fordelingsmessige konsekvensene 
av en overgang til faktisk lengde. Dette spørsmålet må derfor utredes nærmere.  
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28. Det er utfordringer knyttet til fartøysikkerhet, miljøavtrykk, fangsthåndtering og 

bekvemmeligheter hvis fartøyets lengde skal være eneste kriterium for plassering i fartøygruppe. 
Landsmøtet viser til at spørsmålet om utforming av fremtidens fiskefartøy behandles under sak 6.» 
 
Nye lengdegrenser – skott -framtidsrettet?  
Selv om Stortinget har fattet vedtak om nye lengdegrenser i kystflåten og etablering av faste 
lengdeskott, så mener Norges Fiskarlag at det er alt for mange ubesvarte spørsmål som ikke er 
utredet på en helhetlig og oversiktlig måte. Det vises til at Fiskarlaget har fått utredet alternative 

måter å regulere størrelsen og kapasiteten i kystflåten, jfr. Sintef-rapport om lasteromsvolum, som 
nå er til behandling i organisasjonen. Fiskarlaget vil derfor komme nærmere tilbake til forannevnte 
sak. Etablering av faste skott mellom gruppene i kystflåten vil imidlertid uten tvil føre til at 
handlefriheten mht. fartøyutforming av kystfartøy under 21 meter blir svært innsnevret. 
Fiskarlaget har derfor reist spørsmål om Stortingets vedtak virkelig gir fornuftige og kloke 
rammevilkår for framtidens kystflåte, når vi kjenner de utfordringer og krav som flåten vil måtte 

forholde seg til i framtiden?  
 
Rekkefølgen i spørsmål som må avklares - hjemfallet  
Norges Fiskarlag mener at rekkefølgen i de spørsmål som skal avklares verken er logisk eller 
imøtekommer næringens behov om en forutsigbar planleggingshorisont. Fiskarlaget krever derfor 
at myndighetene og Stortinget først, og snarest må avklare spørsmålet knyttet til 
tilbakefall/hjemfallet av strukturkvotene som starter i 2027/28, før det konkluderes om ny 

lengdegrense/gruppeinndeling og overgangsordninger.  
 
Landsmøtet (2019) i Norges Fiskarlag påpekte bl.a. følgende knyttet til hjemfall av strukturkvoter:  
 
«Landsmøtet er svært forundret over at regjeringen reiser dette spørsmålet, da avtalene knyttet til 
etablerte strukturkvoteordninger, sist iverksatt fra og med 2008, har vært at hjemfallet av 

strukturkvotene etter endt tidsperiode (20 år/25 år) skal tilbakeføres direkte til den 

reguleringsgruppen (kvotegruppen) som fartøyet hadde tilhørighet i på det tidspunkt 
strukturkvoteavtalene ble inngått. En slik forståelse har vært helt avgjørende for at flåten har gått 
inn og benyttet tilbudet om kvotesammenslåinger. En slik forståelse har også blitt uttrykt fra 
tidligere regjeringer og de fleste politiske partier. Sittende regjering uttaler i Granavolden-
plattformen at «Strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens utløp».  
 

Norges Fiskarlaget registrerer departementets uttalelser om tilbakefall av strukturkvoter i 
høringsnotatet (fordeling av strukturgevinster), hvor bla. følgende siteres; «Det vil nødvendigvis gå 
noe tid før Stortinget kan ta stilling til hvordan strukturgevinst som oppstår fra 2027 skal fordeles. 
Det innebærer at dette spørsmålet vil stå uavklart i overgangen til et nytt kvotesystem. 
Fiskerimyndighetene vil likevel legge til rette for en åpen og inkluderende prosess der alle 
interessenter vil bli lyttet til før regjeringen fremmer sitt forslag for behandling i Stortinget. Det 
legges opp til at Stortinget kan fatte vedtak i god tid før 2027.»  

 
Fiskarlaget viser også til uttalelser fra departementet gitt i pressemelding av 22.12.2020 i 
forbindelse med fastsettelse av torskereguleringene for 2021, hvor følgende siteres:  
 
«Forslagene i kvotemeldingen og Stortingets vedtak  
- Regjeringen legger til grunn at det er bred politisk enighet om at strukturgevinstene skal falle 
tilbake til de respektive fartøygruppene. Regjeringen vil imidlertid utrede om strukturgevinstene 

skal fordeles etter grunnkvotene, eller sum kvotefaktorer (både grunnkvoter og strukturkvoter) i 
de respektive fartøygruppene og dermed mindre endring i forhold til fordelingen mellom fartøyene 
slik den er nå. Forutsigbarhet og stabilitet i rammebetingelser er viktig for næringen, og 
regjeringen vil legge opp til høringsprosesser og nær dialog med næringen med hensikt å innfri 
næringsutøvernes forventninger i forhold til de opprinnelige strukturpremissene. Regjeringen 
konstaterer videre at det er behov for å utrede konsekvensene som overgangen fra 

hjemmelslengde til faktisk lengde i den konvensjonelle kystflåten innebærer for fordeling av 

strukturgevinster. Regjeringens mål er å avklare disse spørsmålene så raskt som mulig for å sikre 
forutsigbarhet for næringen, sier Ingebrigtsen.»  
 
Stortinget har bestemt at ved utløp av tidsbegrensningen for strukturkvoter fordeles 
strukturgevinsten til den fartøygruppen fartøyet tilhører når tidsbegrensningen inntrer, og fordeles 
relativt etter grunnkvote. I og med at Stortinget samtidig har vedtatt at fartøyene i kystflåten skal 

inndeles etter en annen gruppeinndeling enn da den tidsavgrensede strukturkvoteorden ble 



 

 

14 

iverksatt i 2008, så bryter dette med de etablerte forventningene i næringen og tilliten til 

myndighetene om hvordan strukturgevinsten skal fordeles ved utløpet av strukturperiodene.  
 
Fiskarlaget vil påpeke at Stortinget også tidligere har behandlet strukturkvotespørsmål, hvor det 
har framkommet klargjøringer knyttet til fordeling av strukturgevinster, jfr. Innst. S. nr. 238 
(2006-2007), hvor bl.a. følgende siteres (s 23 i innstillingen);  
 
«I et system hvor strukturkvotene tildeles med en forhåndsfastsatt tidsbegrensning, vil de etter 

utløpet av denne tidsbegrensningen bli omfordelt mellom fartøyene i gruppen, også til de fartøy 
som har hatt strukturkvote. Dette innebærer at kvotene fra de uttatte fartøyene, etter å ha vært 
tildelt som strukturkvote med tidsbegrensning en periode, deretter fordeles som grunnkvote uten 
tidsbegrensning.»  
 
Norges Fiskarlag mener at det også er behov for begrepsavklaringer knyttet til bruken av ordene 

strukturgevinster, hjemfall/tilbakefall, da effekter av strukturkvoteordningen oppstår både 
umiddelbart ved avkortninger når strukturavtaler inngås og når strukturperioder utløper.  
 
Under henvisning til ovenstående må spørsmålet om fordeling av strukturgevinster i kystflåten 
avklares og forankres i Stortinget så snart som mulig, slik at dette kan sees i sammenheng med 
Stortingets vedtak om å endre inndelingen i kystflåten. Dette samsvarer også med statsrådens 
uttalelser i pressemelding av 22.12.2020 om at det er regjeringens målsetting å utrede 

konsekvensene som overgangen fra hjemmelslengde til faktisk lengde i den konvensjonelle 
kystflåten innebærer for fordeling av strukturgevinster.  
 
Vedtaket om nye lengdegrenser – gruppeinndelinger – faste skott må stilles i bero  
Norges Fiskarlag krever derfor at forslaget om ny lengdeinndeling/gruppeinndeling i kystflåten 
stilles i bero inntil forannevnte avklaringer er gjort. Dette innbefatter vurderinger, konsekvenser og 

avklaringer hvor reguleringer og inndelinger i både pelagiske og torskefiskeriene sees i en 

sammenheng. Fiskarlaget viser også til Stortingets vedtak 555 om at regjeringen er bedt om å 
komme tilbake til Stortinget på egent måte med konkret utforming av en overgangsordning knyttet 
til hjemmelslenge og faktisk lengde. Videre vises det til vedtak 558 hvor Stortinget ber regjeringen 
- før iverksettelse - foreta konsekvensutredning av eventuelle elementer i beslutningene ved 
behandlingen av Innst. 243 S (2019-2020) som ikke er konsekvensutredet gjennom meldingen. 
 

Samfiskeordningen - torskefiskeriene  
Fiskarlaget mener at det er nødvendig å videreføre vilkårene i samfiskeordningen uendret inntil det 
foreligger tilfredsstillende avklaringer på de spørsmål som er påpekt ovenfor. Dette samsvarer i 
hovedsak med alternativ ii i høringsnotatet og innebærer at fartøy med hjemmelslengde under 11 
meter og faktisk lengde over 11 meter fortsatt kan delta i samfiske. Dette vil også være i samsvar 
med Stortingets intensjon (forutsigbarhet for de som har deltatt i ordningen) med å etablere en 
overgangsordning.  

 
Fiskarlaget viser ellers til organisasjonens tidligere innspill/forslag om behovet for å etablere 
ordninger som gir mer permanente økte kvotegrunnlag for den minste fartøygruppen.  
 
Samfiske for låssetting i pelagiske fiskerier – må videreføres  
Norges Fiskarlag forutsetter at eksisterende samfiskeordning i pelagiske fiskerier skal videreføres, 
selv om det kan oppfattes som usikkert i omtalen i departementets høringsnotat. 

Samfiskeordningen innenfor torskefiskeriene i nord og innenfor pelagiske fiskerier er to forskjellige 
ordninger selv om de har samme navn. Det er også andre lengdegrenser i de to 
samfiskeordningene.» 
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Vedlegg 5 

Landsstyrevedtak 68 /21 - Alternativ kapasitetsregulering (volum) i kystflåten under 21 
meter 
 
«Norges Fiskarlag viser til at det fortsatt er mange uavklarte spørsmål etter Stortingets behandling 
av kvotemeldingen. Et av disse spørsmålene er vedtaket om å erstatte hjemmelslengde med 
faktisk lengde mht. prinsipper for inndeling av kystflåten. I denne forbindelse viser Landsstyret til 
organisasjonens uttalelse av 25.1.2021 til Høringsnotat fra Næringsog fiskeridepartementet om ny 

lengdegrense i kystflåten. I dette vedtaket kommuniserer Fiskarlaget bl.a. at Stortingets vedtak 
om nye lengdegrenser – gruppeinndelinger – faste skott må stilles i bero.  
 
Landsstyret konstaterer at medlemslagene framfører ulike syn på forslagene i rapporten fra Sintef 
Ocean om å innføre lasteromsvolum som alternativ til å styre kapasiteten i kystflåten. Landsstyret 
registrerer videre at mange av medlemslagene er positiv til en alternativ kapasitetsregulering av 

kystflåten under 21 meter.  
 
Landsstyret mener at det framkommer mange sentrale momenter i rapporten fra Sintef Ocean og 
kommentarene fra medlemslagene som det er nødvendig å reflektere videre over i kommende 
prosesser med å sikre at kystflåten gis de beste rammevilkårene for å møte fremtidens behov.» 
 
 

 
---------------- 
 
 


