
 

 

SAK 4/2016 

 

UTVIKLINGEN I DE ENKELTE FISKERIER I 2016       

 

BUNNFISK NORD FOR 62°N 

 

4.1 TORSK 

 

4.1.1 FISKET I 2015 

 

Tabell 1 gir en oversikt over kvoter, oppfisket kvantum og førstehåndsverdi i 2015 fordelt på 

de ulike fartøygruppene i fisket etter torsk nord for 62°N. Totalkvoten ble overfisket med ca. 

6 100 tonn, og det vil si 1,5 %.  

 

 

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i 2015 

Fartøygrupper 
Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Utnyttelse 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Trål totalt 130 677 131 294 -617 100,5 % 2 115 587 

Torsketrål 129 927 130 055 -128 100,1 % 2 095 881 

Avsetning seitrål 750 1 239 -489 165,2 % 19 706 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 269 544 278 199 -8 655 103,2 % 3 393 213 

Lukket kystgruppe1: 209 881 216 147 -6 266 103,0 % 2 471 202 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 52 744 58 681 -5 937 111,3 %        696 376  

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 50 440 51 442 -1 002 102,0 %        647 715  

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 51 365 48 721 2 644 94,9 %        653 223  

Fartøy over 21 meter hjemmelslengde 34 363 34 446 -83 100,2 %        473 888  

Ferskfiskordning lukket kystgruppe2 20 969 22 857 -1 888 109,0 %   

Konvensjonelle havfiskefartøy: 33 987 36 193 -2 206 106,5 % 651 239 

Åpen kystgruppe: 25 676 25 859 -183 100,7 % 270 772 

Fartøy åpen kystgruppe 23 115 23 292 -177 100,8 % 270 772 

Ferskfiskordning åpen kystgruppe2 2 561 2 567 -6 100,2 %   

Bonus levende lagring 2 900 3 278 -378 113,0 % 36 990 

Forskning og forvaltning 249 336 -87 134,9 % 4 412 

Rekreasjons- og ungdomsfiske3 7 000 7 000 0 100,0 % 9 785 

Kystfiskekvoten2 500 551 -51 110,2 %   

Avsetning innblanding av torsk i loddefisket 370 370 0 100,0 %   

Kompensasjon havfiskeflåten4 3 680   3 680     

Totalt 414 920 421 028 -6 108 101,5 % 5 559 987 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet og statistikk    

           fra Norges Råfisklag pr. 1. mai 2016  
1 Fangst føres på hjemmelslengde til fartøy som lander fangsten og tar ikke hensyn til leiefartøyordningen 
2 Ved fiske innenfor ferskfiskordningen og kystfiskekvoten spesifiseres ikke verditall på de ulike ordningene, men     

   verdien oppgis som aggregerte tallstørrelser innenfor åpen og lukket kystgruppe totalt for alle kvoteordninger 
3 Registrert ungdoms- og rekreasjonsfiske utgjør 865 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen ble tatt 
4 Fangst på denne avsetningen føres på gruppekvoter torsketrål & konvensjonelle havfiskefartøy og avsetning seitrål 
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Avtalen med Russland forplikter Norge til å gjøre fratrekk av ethvert overfiske av 

torskekvoten, og dette innebærer at ca. 6 000 tonn i overfiske i 2015 er gått til fratrekk fra 

innværende års torskekvote. 

 

13 680 tonn torsk ble overført fra avsatt tredjelandskvote til nasjonal kvote, og norsk kvote 

utgjorde totalt 414 920 tonn i 2015. 

 

Havfiskeflåten ble tildelt kompensasjonskvoter på 40 tonn torsk pr. fartøy i 2015 som 

kompensasjon for manglende adgang til EU-sonen i tidligere sesonger. Torsketrålere, 

seitrålere og konvensjonelle havfiskefartøy fikk dette kvotetillegget uavhengig av kvotestige 

og bifangstregulering. Kvotetillegget kunne fiskes i et direktefiske også for seitrålerne. Fartøy 

med seigarnrettighet fikk ytterligere 100 tonn torsk i kompensasjon. 

 

Torsketrålerne ble regulert med fartøykvoter uten overregulering, og det ble ikke foretatt 

kvoteøkninger i løpet av året. Dersom vi tar hensyn til kompensasjonskvotene, gjenstod totalt 

ca. 900 tonn av trålernes kvote ved årsskiftet. 

 

Konvensjonelle havfiskefartøy ble fra årets begynnelse regulert med fartøykvoter uten 

overregulering, og det ble ikke foretatt kvoteøkninger i løpet av året. Dersom vi tar hensyn til 

kompensasjonskvotene, ble konvensjonelle havfiskefartøys kvote overfisket med ca. 50 tonn. 

 

Fartøy i åpen og lukket kystgruppe overfisket kvotene med ca. 6 800 tonn i 2015. Den største 

delen av overfisket fant sted i den minste kystflåten. Reguleringsopplegget var fartøykvoter 

med høy overregulering for fartøy i lukket kystgruppe under 11 meter hjemmelslengde og i 

åpen kystgruppe fra årets start i 2015. I samråd med fiskerinæringen ble det fortatt to 

refordelinger i den minste kystfiskeflåten som følge av lav fisketakt. Kvotetilleggene ble gitt 

som maksimalkvoter, og fisket ble stoppet på maksimalkvotene 13. april da gruppekvotene 

var beregnet oppfisket. Fisket fortsatte etter den tid innenfor garanterte kvoter, 

ferskfiskordningen og kystfiskekvoten. 

 

Tabell 2 viser overregulering i de enkelte lengdegruppene i løpet av året.  

 

 

Tabell 2: Overregulering i lukket kystgruppes fiske etter torsk nord for 62°N i 2015 

Hjemmels- 

lengde 

Største 

lengde 

1. jan - 

5. mars 

6.mars - 

26. mars 

27.mars - 

12. april 

13. april – 

31. des 

Under 11 m 

 

Under 11 m 50 % 95 %* 140 %* 50 % 

Over 11 m 25 % 47,5 %* 70 %* 25 % 

11 - 14,9 m 

 

Under 11 m 10 % 10 % 10 % 10 % 

Over 11 m 5 % 5 % 5 % 5% 

15 - 20,9 m 

 

Under 11 m 10 % 10 % 10 % 10 % 

Over 11 m 5 % 5 % 5 % 5 % 

21 - 27,9 m 

 

Under 11 m 2 % 2 % 2 % 2 % 

Over 11 m 1 % 1 % 1 % 1 % 

*Maksimalkvoter. Øvrige kvoter er fartøykvoter. 

 

 

Situasjonen i landindustrien med mangel på leveranser av ferskt råstoff, ble vanskelig høsten 

2015 som følge av at så mange fartøy i kystfiskeflåten hadde avsluttet årets fiske etter torsk. 

Det ble i samråd med fiskerinæringen gjennomført et kvotebytte mellom hav- og 

kystfiskeflåten. Kystfiskeflåten byttet 4 000 tonn hyse mot 1 759 tonn torsk fra havfiskeflåten. 
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Ferskfiskordningen ble styrket med totalt 4 230 tonn for å legge til rette for leveranser av 

ferskt råstoff til landindustrien i høstmånedene.  

 

Tabell 3 viser estimert fangst av torsk innenfor ferskfiskordningen i 2015 fordelt på 

fartøygrupper. 

 

 

Tabell 3: Estimert fangst i kystfiskeflåten innenfor ferskfiskordningen i 2015 

Fartøygrupper 
Fangst ferskfiskordning 

(tonn) 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde                                   6 519  

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde                                   6 567  

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde                                   6 080  

Fartøy over 21 meter hjemmelslengde                                   3 691  

Lukket kystgruppe:                                  22 857  

Åpen kystgruppe:                                    2 567  

Totalt                              25 424  
Kilde: Norges Råfisklag 

 

 

Fiskerinæringen har ved flere anledninger etterspurt fangststatistikk i lukket kystgruppe 

fordelt på fartøyenes største lengde. Tabell 4 viser lukket kystgruppes fangst av torsk i 2015 

fordelt på fartøyenes hjemmelslengde og største lengde. Vi ser fra tabell 9 at fartøy med 

største lengde over 11 meter utgjør ca. 18 % av fartøymengden med hjemmelslengde under 11 

meter, og disse fartøyene står for ca. 23 % av fangstene i fartøygruppen under 11 meter 

hjemmelslengde i 2015. Fartøy med største lengde over 21 meter utgjør ca. 9 % av 

fartøymengden totalt og står for ca. 36 % av fangstene hele i lukket kystgruppe i 2015. 

 

 

Tabell 4: Lukket kystgruppes fiske etter torsk nord for 62°N i 2015 fordelt på fartøyenes    

               hjemmelslengde og største lengde 

Lengdegrupper 

Fartøy under 

11 meter 

største 

lengde 

Fartøy 11 - 

14,9 meter 

største 

lengde 

Fartøy 15 - 

20,9 meter 

største 

lengde 

Fartøy over 

21 meter 

største 

lengde 

Totalt 

Fartøy under 11 meter hj.lengde            50 044           13 266              1 292                 597      65 199  

Fartøy 11 - 14,9 meter hj.lengde              1 752           43 931              5 626              6 721      58 030  

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde                 261             3 583            18 053            32 989      54 886  

Fartøy 21 - 27,9 meter hj.lengde                 232                 433            37 743      38 408  

Totalt           52 057          61 012           25 404           78 050    216 523  

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet pr. 1. mai 2016 (inklusive  

           levende lagring) 

 

 

Det ble avsatt 4 000 tonn til dekning av kvotebonus ved levende lagring av torsk i fisket med 

konvensjonelle redskap i 2015, og levende lagret fangst ble avregnet med 50 % av kvantumet 

på sluttseddelen. 5 044 tonn ble registrert som levende lagret torsk på sluttsedler i 2015, og 

kvotebonusen utgjorde 2 522 tonn. I tillegg er det registrert 756 tonn torsk medgått til 

ordningen på landingssedler som ikke er omsatt, og dette kvantumet belastes i helhet 

bonusavsetningen. 3 278 tonn er dermed bokført på avsetningen bonus levende lagring. Som 



 

 4 

følge av lav forventet kvoteutnyttelse, ble 1 100 tonn av avsetningen til levende lagring 

refordelt til reguleringsgruppene etter etablerte fordelingsnøkler i november 2015. 

 

Det ble avsatt 3 000 tonn til eiere av fartøy i åpen kystgruppe som omfattes av Sametingets 

søkerbaserte tilskuddsordning, heretter kalt kystfiskekvoten, og det ble fisket ca. 550 tonn på 

denne ordningen i 2015. I samråd med Sametinget ble det foretatt to kvoteøkninger i april og 

mai for å legge til rette for at avsetningen skulle utnyttes. Som følge av lav kvoteutnyttelse, 

ble 2 500 tonn av avsetningen til kystfiskekvoten refordelt til reguleringsgruppene etter 

etablerte fordelingsnøkler i november 2015. 

 

Det ble avsatt 500 tonn til dekning av innblanding av torsk i loddefisket. 

Overvåkningstjenesten har estimert innblandingen til å utgjøre 370 tonn i 2015, og 130 tonn 

ble refordelt til reguleringsgruppene etter etablerte fordelingsnøkler i november 2015. 

 

 

4.1.2 KVOTESITUASJONEN I 2016 

 

Norge og Russland ble enige om en totalkvote på 915 000 tonn, inkludert 21 000 tonn 

«murmansktorsk» og 21 000 tonn kysttorsk. Av totalkvoten er 124 520 tonn avsatt til 

tredjeland, og det resterende er delt likt mellom Norge og Russland. Etter en overføring på 

6 000 tonn fra Russland til Norge er fordelingen som følger: 

 

 

Tabell 5: Kvotesituasjonen for 2016 

Land Kvote (tonn) 

Norge                  401 240 

Russland 389 240 

Tredjeland                     124 520 

Sum                   915 000  

 

 

Det er allerede ved årsskiftet tilbakeført 10 000 tonn torsk fra kvote avsatt til tredjeland til 

nasjonal kvote, og den nasjonale kvoten på torsk utgjør nå 411 240 tonn. Etter kvotebytte med 

EU, Færøyene, Island og Grønland gjenstår 6 278 tonn som er ufordelt. 

 

Av den norske kvoten er 707 tonn disponert til forskning- og forvaltningsformål. Det er 

dessuten avsatt 7 000 tonn til ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske, 3 000 tonn til 

oppfølging av Kystfiskeutvalget og 4 000 tonn til kvotebonus for levende lagring av torsk. 

Den resterende kvoten på 396 533 tonn er fordelt etter den vedtatte «trålstigen» med 130 856 

tonn (33 %) til trålere og 265 677 tonn (67 %) til fartøy som fisker med konvensjonelle 

redskaper. 

 

 

4.1.3 REGULERINGSOPPLEGGET 

 

Reguleringsopplegget er likt fjorårets opplegg for havfiskeflåten med fartøykvoter uten 

overregulering. 

 

Fartøy i lukket kystgruppe er innplassert i Finnmarksmodellen etter hjemmelslengde. Fartøy 

over 11 meter hjemmelslengde er regulert med fartøykvoter uten overregulering. Tidligere har 

overreguleringen i disse fartøygruppene utgjort 1 % til 10 %, men som følge av innføringen 

av kvotefleksibilitet på gruppenivå er det ikke behov for overregulering lenger. Fartøy med 
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hjemmelslengde og største lengde under 11 meter ble tildelt en overregulering fra året start 

på 50 %, og overreguleringen på 25 % for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og 

største lengde over 11 meter. All overregulering ble gitt som maksimalkvotetillegg. 

 

Fartøy i åpen kystgruppe ble fra årets start regulert med maksimalkvoter med garantert 

kvantum i bunn. 

 

Det er avsatt 19 300 tonn torsk til en ferskfiskordning for fartøy i lukket og åpen kystgruppe. 

Ferskfiskordningen er beskrevet nærmere i avsnitt 4.1.5.2. 

  

Samfiskeordningen er videreført med noen justeringer, jf. avsnitt 4.1.5.3. 

 

Kystfiskekvoten er videreført i 2016, jf. avsnitt 4.1.5.4. 

 

Flere detaljer rundt reguleringsopplegget i de ulike fartøygruppene kommenteres under avsnitt 

4.1.5. 

 

 

4.1.4 KVOTEFLEKSIBILITET 

 

Avtalen om kvotefleksibilitet mellom kvoteår inngått med Russland forplikter Norge til å 

gjøre fratrekk av ethvert overfiske av torskekvoten i 2015. Av de 5 621 tonnene i overfiske 

for 2015 som trekkes fra 2016-kvoten, blir 5 105 tonn (netto) overført innenfor de enkelte 

reguleringsgruppene, mens 516 tonn trekkes fra gruppene etter etablerte fordelingsnøkler. For 

mer detaljer rundt overføringene fra 2015 på total- og gruppekvotenivå se Fiskeridirektoratets 

pressemelding 26. januar i år og vedlagt notat datert 25. januar: 

 

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2016/0116/Kvotefleksibilitetsordningen-i-fisket-

etter-torsk-og-hyse  
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I reguleringen av fisket etter torsk er 2016-kvotene justert som følger: 

 

 

Tabell 6: Kvoter, avsetninger og justerte kvoter og avsetninger torsk i 2016 

Fartøygrupper 
Kvoter 2016 

(tonn) 

Justerte kvoter1 

2016 (tonn) 

Trål totalt 130 856 131 808 

Torsketrål 130 106 131 058 

Avsetning seitrål 750 750 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 265 677 259 104 

Lukket kystgruppe: 206 395 200 195 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 52 313 46 287 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 50 250 49 199 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 51 915 54 568 

Fartøy over 21 meter hjemmelslengde 34 717 34 829 

Ferskfiskordning lukket kystgruppe 17 200 15 312 

Konvensjonelle havfiskefartøy: 34 033 33 876 

Åpen kystgruppe: 25 249 25 033 

Fartøy åpen kystgruppe 23 149 22 933 

Ferskfiskordning åpen kystgruppe 2 100 2 100 

Bonus levende lagring 4 000 4 000 

Forskning og forvaltning 707 707 

Rekreasjons- og ungdomsfiske 7 000 7 000 

Kystfiskekvoten 3 000 3 000 

Totalt 411 240 405 619 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet 

 

 

Når fangststatistikken for 2015 ansees for kvalitetssikret og komplett, så vil de justerte 

kvotene oppdateres. Dette skjer høsten 2016, men det forventes ikke store endringer. 
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4.1.5 UTVIKLINGEN I FISKET 

 

4.1.5.1 Gruppekvoter, oppfisket kvantum mv 

 

Tabell 7 viser gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi for 2016 pr. 22. mai. Vi ser at det 

gjenstår ca. 133 000 tonn av årets justerte kvote, og det vil si 33 %.  

 

 

Tabell 7: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i 2016 

Fartøygrupper 
Kvote 

(tonn) 

Justert 

kvote1 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Utnyttelse 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Trål totalt 130 856 131 808 45 888 85 920 34,8 % 623 921 

Torsketrål 130 106 131 058 45 233 85 825 34,5 % 614 063 

Avsetning seitrål 750 750 655 95 87,3 % 9 858 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 265 677 258 828 213 960 44 868 82,7 % 3 014 671 

Lukket kystgruppe2: 206 395 199 919 174 852 25 067 87,5 % 2 437 379 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 52 313 46 011     46 409  -398 100,9 %        626 645  

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 50 250 49 199     47 097  2 102 95,7 %        659 500  

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 51 915 54 568     46 064  8 504 84,4 %        664 674  

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 34 717 34 829     33 702  1 127 96,8 %        486 560  

Ferskfiskordning lukket kystgruppe3 17 200 15 312 1 580 13 732 10,3 %   

Konvensjonelle havfiskefartøy: 34 033 33 876 12 739 21 137 37,6 % 204 456 

Åpen kystgruppe: 25 249 25 033 26 369 -1 336 105,3 % 372 836 

Fartøy åpen kystgruppe 23 149 22 933 26 138 -3 205 114,0 % 372 836 

Ferskfiskordning åpen kystgruppe3 2 100 2 100 231 1 869 11,0 %   

Bonus levende lagring 4 000 4 000 3 096 904 77,4 % 15 124 

Forskning og forvaltning 707 707 376 331 53,2 % 5 390 

Rekreasjons- og ungdomsfiske4 7 000 7 000 7 000 0 100,0 % 12 697 

Kystfiskekvoten3 3 000 3 000 2 052 948 68,4 %   

Annet5     380 -380   4 667 

Totalt 411 240 405 343 272 752 132 591 67,3 % 3 676 470 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet og statistikk    

           fra Norges Råfisklag pr. 22. mai 2016  
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet 
2 Fangst føres på hjemmelslengde til fartøy som lander fangsten og tar ikke hensyn til leiefartøyordningen 
3 Ved fiske innenfor ferskfiskordningen og kystfiskekvoten spesifiseres det ikke verditall på de ulike ordningene, men    

  verdien oppgis som aggregerte tallstørrelser innenfor åpen og lukket kystgruppe totalt for alle kvoteordninger 
4 Registrert ungdoms- og rekreasjonsfiske utgjør 925 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen tas i løpet av året 
5 Fangst som ikke kan plasseres på gyldige fiskeritillatelser 

 

 

Det er avsatt 4 000 tonn til en ordning med kvotebonus for fartøy som leverer levende lagret 

torsk. Levende lagret torsk skal kvoteavskrives med 50 % på fartøyet. Hittil er det landet 

6 192 tonn torsk fra kommersielt fiske, og dette gir en kvotebonus på 3 096 tonn. 

 

Trålkvoten på 130 856 tonn er fordelt med 130 106 tonn til fartøy med torsketråltillatelse og 

750 tonn til dekning av bifangst av torsk for fartøy med seitråltillatelse. Trålerne har pr. 22. 

mai 2016 landet ca. 46 000 tonn torsk, og det gjenstår således om lag 86 000 tonn (65 %) av 

årets justerte kvote. På tilsvarende tidspunkt i 2014 og 2015 gjenstod henholdsvis 100 000 
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tonn (68 %) og 91 000 tonn (70 %) av trålernes kvote. Torsketrålerne er regulert med 

fartøykvoter uten overregulering. 

 

Fartøy med seitråltillatelse kan ha bifangst på inntil 15 % torsk og hyse regnet i rund vekt av 

fangst om bord til enhver tid og av landet fangst. På bakgrunn av problemer med innblanding 

av torsk, er det i perioden 1. januar til 31. mai tillatt å ha inntil 30 % bifangst av torsk og hyse. 

Så langt i år er det landet 655 tonn torsk av denne fartøygruppen. 

 

Konvensjonelle fartøy har totalt landet ca. 214 000 tonn torsk pr. 22. mai i år, og det gjenstår 

ca. 17 % (45 000 tonn) tonn på alle justerte kvoteordninger i de ulike fartøygruppene 

eksklusive kystfiskekvoten og kvotebonus levende lagring. På tilsvarende tidspunkt i 2014 og 

2015 gjenstod henholdsvis 14 % (40 000 tonn) og 16 % (43 000 tonn) av kvotene.  

 

Konvensjonelle havfiskefartøy har en gruppekvote på 34 033 tonn torsk i 2016. Dette utgjør 

12,81 % av avsetningen til den konvensjonelle flåten. Gruppen er regulert med fartøykvoter 

uten overregulering. Pr. 22. mai er det landet ca. 12 700 tonn i denne fartøygruppen, og det 

gjenstår dermed ca. 21 000 tonn (62 %) av den justerte gruppekvoten. På tilsvarende tidspunkt 

i 2014 og 2015 gjenstod henholdsvis 65 % (25 000 tonn) og 72 % (24 000 tonn) av de 

konvensjonelle havfiskefartøyenes kvoter.  

 

Lukket kystgruppe har pr. 22. mai landet ca. 175 000 tonn torsk, og det gjenstår således ca. 

25 000 tonn (13 %) av de justerte gruppekvotene (inklusive ferskfiskordningen). På 

tilsvarende tidspunkt i 2014 og 2015 gjenstod henholdsvis 7 % (17 000 tonn) og 8 % (17 000 

tonn) igjen av kvotene.  

 

I samråd med fiskerinæringen ble maksimalkvotene for fartøy under 11 meter 

hjemmelslengde redusert i lukket kystgruppe 21. mars i år for å redusere fisketakten. Fisket 

innenfor maksimalkvotene ble stoppet 18. april da justert gruppekvote var beregnet oppfisket. 

Den justerte gruppekvoten i lukket kystgruppe for fartøy under 11 meter hjemmelslengde er 

pr. 22 mai overfisket med ca. 400 tonn.  

 

For fartøy over 11 meter hjemmelslengde gjenstår ca. 11 700 av de justerte gruppekvotene pr. 

22. mai i år.  

 

Fisket i lukket kystgruppe fortsetter ut året innenfor garanterte kvoter, ferskfiskordning og 

kvotebonus levende lagring. 
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Tabell 8 viser overreguleringen for fartøy i lukket kystgruppe. 

 

 

Tabell 8: Overregulering i lukket kystgruppes fiske etter  

               torsk nord for 62°N i 2016 

Hjemmels- 

lengde 

Største 

lengde 

1. jan - 

20. mars 

20.mars - 

17. april 

18. april – 

dags dato 

Under 11 m 

 

Under 11 m 50 %* 25 %* 0 % 

Over 11 m 25 %* 12,5 %* 0 % 

11 - 14,9 m 

 

Under 11 m 

Fartøykvoter uten 

overregulering 

Over 11 m 

15 - 20,9 m 

 

Under 11 m 

Over 11 m 

21 - 27,9 m 

 

Under 11 m 

Over 11 m 

*Maksimalkvoter. Øvrige kvoter er fartøykvoter. 

 

 

Tabell 9 viser antall deltakeradganger (aktive og passive) for fartøy i lukket kystgruppe med 

lasteromskapasitet under 500 m3 pr. 1. april 2016 fordelt etter hjemmelslengde og største 

lengde. 

 

 

Tabell 9: Antall deltakeradganger (aktive og passive) for konvensjonelle fartøy i lukket 

kystgruppe fordelt på hjemmelslengde og største lengde pr. 1. april 2016 

Antall deltakeradganger Største lengde 

Hjemmelslengde 0 - 10,9 m 11 - 14,9 m 15 - 20,9 m Over 21 m Totalt 

0 - 10,9 m                  971               191                   15                    6                 1 183  

11 - 14,9 m                    30               315                   29                  24                    398  

15 - 20,9 m                      3                 15                   73                  65                    156  

21 - 27,9 m                   1                     3                  64                     68  

Totalt                1 004               522                 120                 159                 1 805  

Kilde: Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet pr. 1. april 2016 

 

 

Fiskerinæringen har ved flere anledninger etterspurt fangststatistikk i lukket kystgruppe 

fordelt på fartøyenes største lengde. Tabell 10 viser lukket kystgruppes fangst av torsk hittil i 

2016 fordelt på fartøyenes hjemmelslengde og største lengde. 

 

Vi ser fra tabell 9 at fartøy med største lengde over 11 meter utgjør ca. 18 % av 

fartøymengden med hjemmelslengde under 11 meter, mens disse fartøyene står for ca. 24 % 

av fangstene i fartøygruppen under 11 meter hjemmelslengde. Fartøy med største lengde over 

21 meter utgjør ca. 9 % av fartøymengden totalt og står for ca. 37 % av fangstene hele i lukket 

kystgruppe hittil i 2016. 
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Tabell 10: Lukket kystgruppes fiske etter torsk nord for 62°N i 2016 fordelt på fartøyenes    

                 hjemmelslengde og største lengde pr. 22. mai 2016 

Lengdegrupper 

Fartøy under 

11 meter 

største 

lengde 

Fartøy 11 - 

14,9 meter 

største 

lengde 

Fartøy 15 - 

20,9 meter 

største 

lengde 

Fartøy over 

21 meter 

største 

lengde 

Totalt 

Fartøy under 11 meter hj.lengde            35 475           10 041                 858                 310      46 684  

Fartøy 11 - 14,9 meter hj.lengde              1 497           35 915              5 649              4 415      47 476  

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde                 262             2 812            15 513            28 086      46 673  

Fartøy 21 - 27,9 meter hj.lengde                 234              1 095            32 689      34 018  

Totalt           37 234          49 002           23 115           65 500    174 851  

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet pr. 22. mai 2016 

 

 

Fartøy i åpen kystgruppe har pr. 22. mai landet ca. 26 000 tonn, og den justerte gruppekvoten 

er overfisket med ca. 1 300 tonn (inklusive ferskfiskordningen). Fartøy i åpen kystgruppe ble 

fra årets start regulert med maksimalkvoter med garantert kvantum i bunn. Fisket ble stoppet 

på maksimalkvotetillegg 4. april og har etter den tid fortsatt innenfor garanterte kvoter, 

ferskfiskordning og kystfiskekvote. 

 

4.1.5.2 Ferskfiskordning 

 

Det er avsatt 19 300 tonn til en ferskfiskordning i fisket etter torsk nord for 62°N, og fisket på 

ordningen åpnet 2. mai. Ordningen innebærer at fartøy i åpen og lukket kystgruppe med 

lasteromskapasitet under 5003 som fisker med konvensjonelle redskaper og lander all fangst 

fersk får et kvotetillegg på torsk. Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har torskekvote 

igjen. Det er avsatt 2 100 tonn i åpen kystgruppe og 17 200 tonn i lukket kystgruppe i 

forbindelse med ordningen. 

 

Fra og med 2. mai har kvotetillegget vært 20 % av fangsten på ukebasis, og kvotetillegget 

øker til 30 % 27. juni. Ordningen er en videreutvikling av tidligere bifangstordninger, men er 

mer fleksibel siden man kan tenke seg kvotetillegg på over 50 % ved behov ut på høsten. I 

tillegg er det ingen begrensninger med hensyn til andel torsk i enkeltlandinger så lenge man 

holder seg innenfor tillatt torskeprosent på ukebasis. 

 

 

Tabell 11 viser estimert fangst av torsk innenfor ferskfiskordningen fordelt på fartøygrupper 

hittil i år. Det er totalt landet 1 811 tonn innenfor ferskfiskordningen pr. 22. mai, og det vil si 

at det gjenstår ca. 15 600 tonn av den justerte avsetningen øremerket ferskfiskordningen. 
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Tabell 11: Estimert fangst i kystfiskeflåten innenfor ferskfiskordningen pr. 22. mai 2016 

Fartøygrupper 
Fangst ferskfiskordning 

(tonn) 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde                                      276  

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde                                      379  

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde                                      609  

Fartøy over 21 meter hjemmelslengde                                      316  

Lukket kystgruppe:                                    1 580  

Åpen kystgruppe:                                       231  

Totalt                                1 811  
Kilde: Norges Råfisklag pr. 22. mai 2016 

 

 

4.1.5.3 Samfiske 

 

Samfiske innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av kvoten av torsk, hyse og sei som 

er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet har ikke adgang til å drive fiske så lenge samfisket 

pågår.  

 

Pr. 22. mai 2016 er 218 samfiskelag påmeldt (436 fartøy).  

 

I likhet med tidligere år kan hvert fartøy kun drive samfiske med ett annet fartøy i 2015. 

Dersom et fartøy som deltar i et samfiskelag blir skiftet ut, kan det nye fartøyet imidlertid gå 

inn i samfiskelaget. Dersom fartøy A som deltar i et samfiskelag der samfisket er påbegynt 

selges og ikke blir erstattet, kan fartøy B i samfiskelaget ikke finne seg et nytt fartøy å 

samfiske med. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har fra og med 1. januar 2016 innført en begrensning i 

samfisket for samfiskelag der det ene fartøyet har største lengde under 11 meter og det andre 

fartøyet har største lengde over 11 meter. For samfiskelag vil størrelsen på kvoten, i 

motsetning til tidligere år, påvirkes for de tilfeller der minste fartøyet er passivt og det største 

fartøyet er aktivt. Overreguleringen for det minste fartøyet reduseres slik at det får en 

overregulering som om det er over 11 meter dersom det er det største fartøyet som er aktivt i 

fisket. Overreguleringen justeres ikke opp igjen når samfisket er avsluttet. Fartøy med største 

lengde over 11 meter beholder sin overregulering dersom det ligger passivt og fartøyet med 

største lengde under 11 meter er aktivt. Fartøy med største lengde under 11 meter beholder sin 

overregulering dersom dette fartøyet er aktivt i samfiskelaget. 

 

 

4.1.5.4 Kystfiskekvoten 

 

I 2011 besluttet Fiskeri- og kystdepartementet å sette av et tilleggskvantum til fartøy i åpen 

kystgruppe i Finnmark, Nord-Troms og øvrige kommuner som er omfattet av det geografiske 

virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning. Ordningen omtales også som 

kystfiskekvoten, og årets ordning er en videreføring av tidligere reguleringer. Eiere av fartøy i 

området som omfattes av kystfiskekvoten får dermed en tilleggskvote. Kystfiskekvoten i år er 

gitt som et tillegg på 16 tonn fra årets start i forhold til de ordinære kvotene i åpen 

kystgruppe. 
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I samråd med Sametinget besluttet Fiskeridirektoratet å øke kvotetillegget til 26 tonn 21. april 

i år for å legge til rette for at avsetningen på 3 000 tonn tas. Kvotetillegget ble gitt som 

maksimalkvote. 

 

Pr. 22. mai i år er det estimert fisket 2 052 tonn på denne ordningen. 

 

 

4.1.6 FORDELING AV STRUKTURGEVINSTER OG FORSLAG TIL NY 

KVOTESTIGE 

 

Strukturkvoteordningen for kystflåten baserer seg på hjemmelslengde. Når fartøy strukturerer, 

avkortes kvoten med 20 % som tilfaller hjemmelslengdegruppen som helhet. Fartøy under 11 

meter hjemmelslengde har ikke mulighet til å strukturere, noe som medfører 100 % 

avkortning på alle fartøy som går ut av andre årsaker. Disse avkortningene på henholdsvis 

20 % og 100 % omtales i denne sammenhengen som strukturgevinster.  

 

Forutsetningen for strukturkvoteordningen var at strukturgevinster skulle komme de øvrige 

fartøyene i lengdegruppen til gode. Strukturgevinsten fordeles ved å foreta en justering av 

kvotefaktorene i stigen tilsvarende strukturgevinsten innenfor hver lengdegruppe.  

 

Det legges til grunn at gruppeandelene i lukket kystgruppes fiske etter torsk skal følge 

etablerte fordelingsnøkler, det vil si fordelingen i Norges Fiskarlag sitt landsmøtevedtak av 

2007. Dette innebærer følgende fordeling i lukket kystgruppe: 

 

 

Tabell 12: Gruppeandeler i lukket kystgruppe i 

                 fisket etter torsk nord for 62°N  

Hjemmelslengde Andel* 

Under 11 m 27,65 % 

11 - 14,9 m 26,56 % 

15 - 20,9 m 27,44 % 

21 - 27,9 m 18,35 % 

Totalt 100,00 % 

* Følger Norges Fiskarlags Landsmøtevedtak av 2007  

(omregnet til 11-metersgrense) 

 

 

Fordeling av strukturgevinster og inndekning i forhold til rekrutteringskvoter gjøres slik at 

summen av kvotefaktorene i de enkelte hjemmelslengdegruppene delt på den totale summen 

av kvotefaktorene tilsvarer gruppeandelene vedtatt av landsmøte 2007.  

 

Strukturgevinster frem til 1. september 2012 er fordelt tidligere, mens strukturgevinster som 

det foreløpig ikke er tatt høyde for nå må fordeles. Lukket kystgruppe har hatt en 

nettoreduksjon på 111 deltakeradganger i perioden 1. september 2012 til 1. april 2016. 139 

deltakeradganger er gått ut i henhold til strukturkvoteordningen og 15 fartøy har gått ut av 

andre årsaker, mens det har funnet sted 43 nytildelinger (rekrutteringskvoter).  

 

Tabell 13 gir oversikt over antall fartøy som har gått ut som følge av strukturkvoteordningen 

fordelt på hjemmelslengdegrupper i perioden 1. september 2012 til 1. april 2016: 
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Tabell 13: Antall fartøy som har gått ut i strukturkvoteordningen i perioden  

                1. september 2012 til 1. april 2016 i lukket kystgruppe 

Hjemmelslengde Antall utgåtte fartøy 

Under 11 m   

11 - 14,9 m 87 

15 - 20,9 m 33 

21 - 27,9 m 19 

Totalt 139 

 

 

I perioden 2012 til 2016 er det tildelt 43 rekrutteringskvoter i lukket kystgruppes fiske etter 

torsk, hyse og sei nord for 62°N. Rekrutteringskvotene utgjør totalt 129,92 kvotefaktorer i 

fisket etter torsk, jf. tabell 14. 

 

 

Tabell 14: Sum kvotefaktorer rekrutteringskvoter i perioden 2012 til 

                 2016 i lukket kystgruppes fiske etter torsk nord for 62°N 

Hjemmelslengde Sum kvotefaktorer rekrutteringskvoter 

Under 11 m 72,2600 

11 - 14,9 m 57,6600 

Totalt 129,9200 

 

 

Summen av kvotefaktorene utgjorde 9 055,776 pr. 1. september 2012 etter fordeling av 

strukturgevinster. Antall kvotefaktorer øker med 129,92 til 9 185,696 som følge av 

nytildelinger (rekrutteringskvoter).  

 

Pr. 1. april 2016 utgjør summen av kvotefaktorene i lukket kystgruppe 8 973,43. Det vil si at 

det er 212,266 kvotefaktorer til fordeling. For å tilfredsstille fordelingsnøkkelen i 

landsmøtevedtak av 2007 er det behov for en oppjustering av de individuelle kvotefaktorene.  

 

Tabell 15 viser antall kvotefaktorer pr. 1. september 2012 og 1. april 2016.  

 

 

Tabell 15: Antall kvotefaktorer 1. september 2012 og 1. april 2016 i lukket 

                 kystgruppes fiske etter torsk nord for 62°N 

Hjemmels-

lengde 

Sum 

kvotefaktorer 

01.10.2012 

Sum 

kvotefaktorer 

01.04.2016 

Sum kvotefaktorer 01.04.2016 

etter fordeling av 

strukturgevinster 

Under 11 m       2 528,2000       2 555,9800                                     2 576,1821  

11 - 14,9 m       2 417,4400       2 419,1940                                     2 473,8741  

15 - 20,9 m       2 462,6120       2 416,1680                                     2 555,9049  

21 - 27,9 m       1 647,5240       1 582,0880                                     1 709,7349  

Totalt       9 055,7760       8 973,4300                                     9 315,6960  
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Tabell 16 viser gjeldende kvotestige, ny kvotestige som foreslås fra 1. januar 2017, samt den 

prosentvise endringen dette utgjør.  

 

 

Tabell 16: Gjeldende og ny kvotestige, samt prosentvis økning i 

                 lukket kystgruppes fiske etter torsk nord for 62°N 

Hjemmels-

lengde 

Gjeldende 

kvotestige 

Ny kvotestige 

fra 01.01.2017 

Prosentvis 

økning 

Under 7 meter 1,21 1,22 0,79 % 

7 - 7,9 1,43 1,44 0,79 % 

8 - 8,9 1,70 1,71 0,79 % 

9 - 9,9 2,08 2,10 0,79 % 

10 - 10,9 2,25 2,27 0,79 % 

11 - 11,9 3,06 3,13 2,26 % 

12 - 12,9 3,63 3,71 2,26 % 

13 - 13,9  4,40 4,50 2,26 % 

14 - 14,9 5,01 5,12 2,26 % 

15 - 15,9 5,92 6,26 5,78 % 

16 - 16,9 6,59 6,97 5,78 % 

17 - 17,9 7,27 7,69 5,78 % 

18 - 18,9 8,03 8,49 5,78 % 

19 - 19,9 8,71 9,21 5,78 % 

20 - 20,9 9,31 9,85 5,78 % 

21 - 21,9 8,91 9,63 8,07 % 

22 - 22,9 9,30 10,05 8,07 % 

23 - 23,9 9,67 10,45 8,07 % 

24 - 24,9 10,04 10,85 8,07 % 

25 - 25,9 10,34 11,17 8,07 % 

26 - 26,9 10,73 11,60 8,07 % 

27 - 27,9 11,02 11,91 8,07 % 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at strukturgevinstene fordeles ved å foreta en justering av 

kvotefaktorene slik det fremgår av tabell 16 ovenfor.  

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at den nye kvotestigen har virkning fra 1. januar 2017. 

 


