
                                                             

 
6.2 HYSE                                                                              
 

 

6.2.1 FISKET I 2017 

 

 

Tabell 1 gir en oversikt over forskriftskvoter, justerte kvoter, oppfisket kvantum og 

førstehåndsverdi fordelt på de ulike fartøygruppene i fisket etter hyse nord for 62°N i 2017. 

Vi ser at det ved årsskiftet stod igjen nesten 15 000 tonn hyse, og det vil si ca. 12 % av justert 

kvote. Deler av gjenstående kvantum overføres til 2018, jf. kapittel 6.2.3 for mer detaljer om 

overføringer av kvoter fra 2017 til 2018. 

 

 

Tabell 1: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i 2017 

Fartøygrupper 

Forskrifts-

kvoter 

(tonn) 

Justerte 

kvoter1 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Ut-

nyttelse 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Trål totalt 43 724 50 301 54 329 -4 028 108 % 738 388 

Torsketrål 42 974 49 551 53 997 -4 446 109 % 733 840 

Seitrål 750 750 332 418 44 % 4 548 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 72 532 77 425 58 667 18 758 76 % 731 373 

Lukket gruppe: 53 984 57 586 38 852 18 734 67 % 392 443 

Fartøy under 11 meter hj.lengde 15 417 17 656 7 726 9 930 44 % 78 842 

Fartøy 11 - 14,9 meter hj.lengde 14 389 16 454 10 408 6 046 63 % 112 510 

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde 15 573 17 916 12 623 5 293 70 % 135 329 

Fartøy 21 - 27,9 meter hj.lengde 8 605 5 560 8 095 -2 535 146 % 65 762 

Konvensjonelle havfiskefartøy 12 841 13 273 17 513 -4 240 132 % 316 626 

Åpen gruppe 5 707 6 566 2 302 4 264 35 % 22 304 

Forskning og undervisning 309 309 29 280 9 % 347 

Rekreasjons- og ungdomsfiske2 300 300 300 0 100 % 367 

Annet3     135 -135   814 

Totalt 116 865 128 335 
113 

460 
14 875 88 % 1 471 289 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet pr. 14. mai 2018 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet. 
2 Registrert ungdoms- og rekreasjonsfiske utgjorde 50 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen ble tatt. 
3 Fangst som ikke kan plasseres på gyldige fiskeritillatelser. 
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Torsketrålere og konvensjonelle havfiskefartøy ble fra årets begynnelse regulert med 

fartøykvoter uten overregulering. Fiskeridirektoratet refordelte kvoter fra kystfiskeflåten til 

havfiskeflåten ved flere anledninger i løpet av året i samråd med fiskerinæringen for å legge 

til rette for at norsk totalkvote kunne tas. Dette er bakgrunnen for «overfisket» på cirka 4 000 

tonn i trålgruppen og cirka 4 200 tonn for konvensjonelle havfiskefartøy. 

 

I lukket gruppe gjenstod cirka 18 800 tonn ved årets slutt, og det ble refordelt internt i lukket 

gruppe ved to anledninger. Tabell 2 viser overregulering i de enkelte lengdegruppene i løpet 

av året. Fartøy på og over 21 meter hjemmelslengde «overfisket» gruppekvoten med cirka 

2 500 tonn. All overregulering ble gitt som maksimalkvotetillegg. 

  

 

Tabell 2: Overregulering i lukket gruppe i 2017 

Hjemmelslengde 
Største 

lengde 

1. jan – 

16. mars 

17. mars – 

14. mai 

15. mai – 

31. des 

Under 11 m Under 11 m 2 000 % Fritt fiske 

Fritt fiske 

 

 
Over 11 m 1 000 % Fritt fiske 

11 - 14,9 m Under 11 m 1 000 % 1 000 % 

 
Over 11 m 500 % 500 % 

15 - 20,9 m Under 11 m 600 % 600 % 

 
Over 11 m 300 % 300 % 

21 - 27,9 m Under 11 m 500 % 500 % 

 
Over 11 m 250 % 250 % 

 

 

Åpen gruppe ble regulert med fritt fiske med garanterte kvoter i bunn gjennom hele 2017. 

Ved årets slutt gjenstod cirka 4 300 tonn av justert gruppekvote. 

 

 

6.2.2 KVOTESITUASJONEN I 2018 

 

 

Tabell 3 viser totalkvoten av hyse fordelt på Norge, Russland og tredjeland i 2018 etter en 

overføring på 4 500 tonn fra Russland til Norge.  

 

 

Tabell 3: Kvotesituasjonen for 2018 (tonn) 

Land Kvote (tonn) 

Norge 99 230 

Russland 90 230 

Tredjeland 12 845 

Totalt 202 305 

 

 

Totalkvoten inkluderer 4 000 tonn hyse til hver av partene som kan disponeres til forsknings- 

og forvaltningsformål. Av den norske kvoten har man valgt å disponere 323 tonn til 

forsknings- og undervisningsformål, 300 tonn til dekning av fangst innenfor 

ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske) og 1 515 tonn til 
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rekrutteringsordningen. Det er tilbakeført 2 375 tonn hyse til nasjonal kvote fra ubenyttet 

kvote avsatt til tredjeland. Dette innebærer en disponibel kvote for norske fiskere på 99 467 

tonn. Den norske kvoten er videre fordelt med 37 797 tonn (38 %) til trål og 61 670 tonn 

(62 %) til fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper. 

 

 

6.2.3 KVOTEFLEKSIBILITET 

 

 

Avtalen med Russland gir Norge adgang til å overføre inntil 10 prosent av hysekvoten angitt i 

vedlegg 3 i protokollen fra Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon mellom kvoteår. 

Det vi si at det ikke er overføringsadgang for kvoter avsatt til forskning og tredjeland. Dette 

innebærer at Norge har adgang til å overføre maksimalt 10 956 tonn hyse fra 2017 til 2018. 

Ved årsskiftet gjenstod 14 874 tonn hyse pr. 14. mai 2018, og dette innebærer at 3 919 tonn 

ikke kan overføres til 2018. Til tross for at Fiskeridirektoratet i løpet av 2017 ved en rekke 

anledninger justerte reguleringene i samråd med fiskerinæringen ved å refordele innad og 

mellom reguleringsgruppene for å stimulere til at norsk totalkvote kunne tas, ble ikke 

fiskemulighetene utnyttet fullt ut. 

 

10 956 tonn ble overført til 2018-kvoten. 755 tonn ble fratrukket (netto) innenfor de enkelte 

reguleringsgruppene, mens 11 711 tonn ble fordelt på gruppene etter etablerte 

fordelingsnøkler. For mer detaljer rundt overføringene fra 2017 på total- og gruppekvotenivå 

se vedlagt notat datert 14. februar og Fiskeridirektoratets pressemelding 15. februar i år: 

 

 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2018/0218/Totalkvotene-for-torsk-hyse-og-sei-

er-klare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2018/0218/Totalkvotene-for-torsk-hyse-og-sei-er-klare
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2018/0218/Totalkvotene-for-torsk-hyse-og-sei-er-klare
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I reguleringen av fisket etter hyse er 2018-kvotene justert som følger: 

 

 

Tabell 4: Forskriftskvoter, overføringer og justerte kvoter i 2018 (tonn) 

Fartøygrupper 

Forskrifts-

kvoter 

2018 

Overføringer 

på 

gruppenivå 

Overføringer 

på 

totalkvotenivå 

Justerte 

kvoter 20181 

Trål totalt 37 797 -4 372 4 450 37 875 

Torsketrål 37 047 -4 372 4 450 37 125 

Seitrål 750     750 

Konvensjonelle fartøy 63 185 3 617 7 261 74 063 

Lukket gruppe: 47 151 4 330 5 373 56 854 

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde 13 457 1 542 1 515 16 514 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde 12 792 1 439 1 396 15 627 

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde 13 463 1 557 1 586 16 606 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde 7 439 -208 876 8 107 

Konvensjonelle havfiskefartøy 11 101 -1 284 1 307 11 124 

Åpen gruppe 4 933 571 581 6 085 

Forskning og undervisning 323     323 

Rekreasjons- og ungdomsfiske 300     300 

Totalt 101 605 -755 11 711 112 561 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet basert på Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i     

  Fiskeridirektoratet pr. 14. februar 2018 

 

 

Når fangststatistikken for 2017 ansees for kvalitetssikret og komplett, så vil de justerte 

kvotene oppdateres. Dette skjer høsten 2018, men det forventes ikke store endringer. 

 

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon besluttet å innføre kvotefleksibilitet mellom 

kvoteår på inntil 10 prosent i fisket etter torsk og hyse fra og med 2015. Overfor Russland 

gjelder fleksibiliteten den totale norske kvoten. Fiskeridirektøren etablerte i 2015 en 

arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til implementering av kvotefleksibilitet mellom 

kvoteår i torskefiskeriene, og arbeidsgruppen la fram rapport i mai 2015. Arbeidsgruppen 

bestod av representanter fra fiskerinæringen, fiskesalgslagene og Fiskeridirektoratet. Dette 

arbeidet var bakgrunnen for diskusjoner i reguleringsmøtet juni 2015. På denne bakgrunn 

besluttet Nærings- og fiskeridepartementet å innføre kvotefleksibilitet på gruppenivå i 

torskefiskeriene etter anbefalt modell fra arbeidsgruppen. Fiskeridirektoratet har imidlertid 

mottatt henvendelser fra fiskerinæringen som viser misnøye med metoden Fiskeridirektoratet 

praktiserer med hensyn til bestemmelsen om kvotefleksibilitet på totalkvote- og 

gruppekvotenivå. Dette gjelder spesielt i tilfeller der Fiskeridirektoratet refordeler mellom 

fartøygrupper for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes best mulig.  

 

Fiskeridirektoratet vil minne om at fordeling av kvoter mellom fartøygrupper påvirkes av to 

forhold etter innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår: 
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 Fordeling mellom fartøygrupper det enkelte år (forskriftskvoten) 

 Fordeling av restkvoter/overfiske mellom fartøygrupper det påfølgende år 

(kvotefleksibilitetsordningen/justerte kvoter) 

 

Dagens praksis innebærer følgende avregning på gruppenivå:  

 

I. Dersom en gruppekvote ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, godskrives inntil 

10 prosent av denne gruppekvoten til det påfølgende kvoteåret. 

II.        Dersom en gruppekvote overfiskes, belastes gruppekvoten det påfølgende 

kvoteåret med et tilsvarende kvantum. Hvis overfisket skyldes refordeling av 

kvoter mellom fartøygrupper for å legge til rette for at norsk totalkvote kan 

utnyttes best mulig, skal belastningen av gruppekvoten det påfølgende kvoteåret 

ikke overstige 10 prosent av den gruppekvoten som er overfisket. Denne 

begrensningen gjelder bare så langt det for øvrig er dekning innenfor totalkvoten. 

 

Etter at avregningen er gjennomført på gruppenivå i henhold til punkt I og II, avregnes det 

mot totalkvoten og avsetninger som tas fra toppen. Restkvote eller overfiske som gjenstår på 

totalkvoten fordeles på fartøygruppene etter etablerte fordelingsnøkler det påfølgende 

kvoteåret. 

 

Fiskeridirektoratet mener at dagens praksis med avstemming av totalkvote etter justering av 

gruppekvoter i henhold til punkt I og II best ivaretar vedtatt, etablert fordeling mellom 

fartøygruppene. De siste årene har det stått igjen mer enn 10 prosent av totalkvoten ved årets 

slutt, til tross for at Fiskeridirektoratet i løpet av året har refordelt mellom fartøygrupper. De 

fartøygruppene som har fisket mer enn 10 prosent, har blitt avkortet med 10 prosent det 

påfølgende året. Fiskebåt har kommet med innspill der de ber om at praksisen endres slik at 

alle fartøygrupper får 10 prosent overføringer påfølgende år, uavhengig av fisket foregående 

år, dersom det er rom for 10 prosent overføring innenfor totalkvoten. Fiskeridirektoratet 

mener at en slik modell for kvotefleksibilitet ikke ivaretar målsettingen om at fordelingen 

mellom fartøygrupper ligger fast. 

 

Fiskeridirektoratet anser det i denne sammenheng å være interessant å studere hvordan 

fangstene fordeles mellom fartøygruppene etter at kvotefleksibilitet mellom kvoteår ble 

innført i 2015. Vi har derfor utarbeidet en oversikt over fordelinger av fangster på 

fartøygrupper etter 2015. Tabell 5 gir oversikt over etablert fordeling versus fangstfordeling i 

årene 2015 til 2017. 
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Tabell 5: Etablert fordeling, fangst (tonn) og andeler i årene 2015 til 2017 

Fartøygrupper 
Etablert 

fordeling 

Fangst 

2015 

Andeler 

2015 

Fangst 

2016 

Andeler 

2016 

Fangst 

2017 

Andeler 

2017 

Fangst 

2015 til 

2017 

Andeler 

2015 til 

2017 

Trål 38 % 36 644 39,0 % 45 574 42,1 % 54 330 48,1 % 136 548 43,3 % 

Konvensjonell 62 % 57 410 61,0 % 62 592 57,9 % 58 667 51,9 % 178 669 56,7 % 

Konvensjonelle fartøygrupper 

totalt 
62 % 57 410 61,0 % 62 592 57,9 % 58 667 51,9 % 178 669 56,7 % 

Konvensjonelle havfiskefartøy 18 % 13 124 22,9 % 14 233 22,7 % 17 513 29,9 % 44 870 25,1 % 

Lukket gruppe: 74 % 40 891 71,2 % 45 575 72,8 % 38 852 66,2 % 125 318 70,1 % 

Fartøy under 11 meter hj.lengde 28,2 % 9 834 24,0 % 8 073 17,7 % 7 726 19,9 % 25 633 20,5 % 

Fartøy 11 - 14,9 meter hj.lengde 26,0 % 12 421 30,4 % 11 812 25,9 % 10 408 26,8 % 34 641 27,6 % 

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde 29,5 % 11 721 28,7 % 13 158 28,9 % 12 623 32,5 % 37 502 29,9 % 

Fartøy 21 - 27,9 meter hj.lengde 16,3 % 6 915 16,9 % 12 532 27,5 % 8 095 20,8 % 27 542 22,0 % 

Åpen gruppe 8 % 3 395 5,9 % 2 784 4,4 % 2 302 3,9 % 8 481 4,7 % 

Totalt   94 054   108 166   112 997   315 217   

 

 

Vi ser at trålfartøy har fisket 5,3 prosentpoeng mer i årene 2015 til 2017 enn tildelte andeler 

skulle tilsi, mens konvensjonelle havfiskefartøy har fisket 7,1 prosentpoeng mer. Fartøy med 

hjemmelslengde på og over 11 meter har også fisket noe utover sine tildelte andeler. De 

minste fartøyene i kystfiskeflåten har fisket betydelig mindre enn sine tildelte andeler. 

 

Fiskeridirektøren viderefører dagens praksis med kvotefleksibilitet mellom kvoteår da denne 

best ivaretar den etablerte fordelingen mellom fartøygruppene. Det vil si avstemming av 

totalkvote etter justering av gruppekvoter. 

 
 

6.2.4 REGULERINGSOPPLEGGET OG UTVIKLINGEN I FISKET 

 

Tabell 6 viser kvoter, kvoter justert for kvotefleksibilitet, fangst og førstehåndsverdi for 2018 

pr. 18. mai 2018. Vi ser at det gjenstår nesten 62 000 tonn av årets justerte kvote, og det vil si 

55 %. På tilsvarende tidspunkt i 2017 gjenstod cirka 72 000 tonn av kvoten. 

Fiskeridirektoratet anser det som lite sannsynlig at alle gruppekvoter blir utnyttet fullt ut i 

løpet av 2018. Det er derfor i samråd med fiskerinæringen iverksatt justeringer i reguleringen 

for å stimulere til at minst 90 % av totalkvoten utnyttes.  
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Tabell 6: Gruppekvoter, fangst og førstehåndsverdi i 2018 

Fartøygrupper 

Forskrifts-

kvoter 

(tonn) 

Justerte 

kvoter1 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Utnyttelse 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Trål totalt 37 797 37 875 26 953 10 922 71 % 411 861 

Torsketrål 37 047 37 125 26 585 10 540 72 % 405 798 

Seitrål 750 750 368 382 49 % 6 063 

Konvensjonelle fartøygrupper totalt 63 185 74 063 23 649 50 414 32 % 302 993 

Lukket gruppe: 47 151 56 854 16 834 40 020 30 % 179 981 

Fartøy under 11 meter hj.lengde 13 457 16 514 3 905 12 609 24 % 40 166 

Fartøy 11 - 14,9 meter hj.lengde 12 792 15 627 5 872 9 755 38 % 63 922 

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde 13 463 16 606 5 449 11 157 33 % 64 000 

Fartøy 21 - 27,9 meter hj.lengde 7 439 8 107 1 608 6 499 20 % 11 893 

Konvensjonelle havfiskefartøy 11 101 11 124 5 687 5 437 51 % 112 831 

Åpen gruppe 4 933 6 085 1 128 4 957 19 % 10 181 

Forskning og undervisning 323 323 13 310 4 % 158 

Rekreasjons- og ungdomsfiske2 300 300 300   100 % 337 

Annet3     100 -100   731 

Totalt 101 605 112 561 51 015 61 546 45 % 716 080 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret og Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet pr. 18. mai 2018 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet. 
2 Registrert ungdoms- og rekreasjonsfiske utgjør 47 tonn, men det legges til grunn at hele avsetningen tas. 
3 Fangst som ikke kan plasseres på gyldige fiskeritillatelser. 

 

 

Av trålkvoten på 37 797 tonn er 37 047 tonn fordelt til torsketrålerne, mens 750 tonn er 

fordelt til seitrålerne. Torsketrålerne er regulert med fartøykvoter uten overregulering med 

422 tonn pr. kvotefaktor, mens seitrålerne er regulert med fartøykvoter uten overregulering 

med 187 tonn pr. fartøy. 

 

Fartøy med seitråltillatelse har fisket 368 tonn hyse hittil i år. Tidligere har denne 

fartøygruppen vært regulert med bifangstbestemmelser, men fra og med 2018 er fartøy tildelt 

fartøykvoter som også skal dekke behovet for bifangst.  

 

Torsketrålerne har fisket cirka 27 000 tonn, og det gjenstår cirka 11 000 tonn av den justerte 

kvoten, og det vil si cirka 29 prosent. På samme tid i 2016 og 2017 gjenstod henholdsvis cirka 

21 000 tonn (42 prosent) og cirka 19 000 tonn (39 prosent) av justert gruppekvote. Det 

forventes at gruppekvoten tas i løpet av året. 

 

Konvensjonelle havfiskefartøy har 18 prosent av gruppekvoten til konvensjonelle fartøy, og 

det vil si 11 101 tonn. Fartøy med kvotefaktor 1,00 hadde fra årets begynnelse en fartøykvote 

uten overregulering på 126 tonn. I samråd med fiskerinæringen, besluttet Fiskeridirektøren å 

refordele ca. 3 000 hyse fra kystfiskeflåten til konvensjonelle havfiskefartøy for å legge til 

rette for at norsk totalkvote kan utnyttes. Konvensjonelle havfiskefartøy har siden 21. mai 

vært regulert med maksimalkvoter på 160 tonn pr. kvotefaktor, hvorav 126 tonn er garantert. 

Pr. 18. mai har denne fartøygruppen fisket cirka 5 700 tonn, og det betyr at det gjenstår cirka 

5 400 tonn av den justerte kvoten, og det vil si cirka 49 prosent. På samme tid i 2016 og 2017 
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gjenstod henholdsvis cirka 8 200 tonn (60 prosent) og cirka 6 600 tonn (50 prosent) av justert 

gruppekvote. Det forventes at gruppekvoten og refordelt kvantum tas i løpet av året. 

 

Fartøy i lukket gruppe er innplassert i Finnmarksmodellen etter hjemmelslengde, og hver 

lengdegruppe har egne gruppekvoter. Fartøy i de ulike lengdegruppene er tildelt ulik grad av 

overregulering. Tabell 7 gir oversikt over overregulering i lukket gruppes fiske etter hyse i 

2018. All overregulering er utdelt som maksimalkvoter fra årets begynnelse. Fartøyene har 

garanterte kvoter uten overregulering i bunn. Sammenlignet med 2017 (tabell 2) er det i år gitt 

en høyere overregulering fra årets start. Fiskeridirektoratet innførte fritt fiske for fartøy under 

15 meter hjemmelslengde i samråd med fiskerinæringen fra og med 18. april. Fra og med 21. 

mai fikk hele lukket gruppe fritt fiske for å legge til rette for at gruppekvoter og totalkvote 

kan utnyttes fullt ut.  

 

 

Tabell 7: Overregulering i lukket gruppe i 2018 

Hjemmelslengde Største lengde 1. jan – 17. april 18. april – 20. mai 21. mai - dags dato 

Under 11 m Under 11 m 3 000 % Fritt fiske 

Fritt fiske 
 

 
Over 11 m 1 500 % Fritt fiske 

11 - 14,9 m Under 11 m 1 500 % Fritt fiske 

 
Over 11 m 750 % Fritt fiske 

15 - 20,9 m Under 11 m 900 % 2 000 % 

 
Over 11 m 450 % 1 000 % 

21 - 27,9 m Under 11 m 800 % 2 000 % 

 
Over 11 m 400 % 1 000 % 

 

 

Fartøy i lukket gruppe har 74 posent (47 151 tonn inklusive avsetning til 

rekrutteringsordning) av kvoten til konvensjonelle fartøy. Fartøy i lukket gruppe har pr. 18. 

mai landet cirka 16 800 tonn. Det gjenstår således cirka 40 000 tonn av de justerte kvotene, 

det vil si cirka 85 prosent. På samme tid i 2016 og 2017 gjenstod henholdsvis 35 000 tonn (60 

prosent) og 39 000 tonn (69 prosent) av gruppekvotene. Lukket gruppe har i gjennomsnitt 

fisket ca. 24 000 tonn etter uke 19 de siste fire årene, og det vil trolig stå igjen en betydelig 

del av årets gruppekvote utover de 10 prosentene som kan overføres på gruppenivå til 2019. 

 

Tabell 8 viser antall deltakeradganger (aktive og passive) for fartøy i lukket gruppe med 

lasteromskapasitet under 500 m3 fordelt etter hjemmelslengde og største lengde pr. 21. mai 

2018. 
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Tabell 8: Antall deltakeradganger (aktive og passive) for konvensjonelle fartøy i lukket  

                kystgruppe fordelt på hjemmelslengde og største lengde pr. 21. mai 2018 i fisket 

                etter hyse nord for 62°N 

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 913 238 10 3 1 164 

11 - 14,9 m 39 274 27 24 364 

15 - 20,9 m 

 

18 58 55 131 

21 - 27,9 m   4 5 66 75 

Totalt 952 534 100 148 1 732 

Kilde: Konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet pr. 21. mai 2018 

 

 

Fartøy i åpen gruppe har 8 prosent (4 933 tonn) av kvoten til konvensjonelle fartøy. Fartøy i 

åpen gruppe har pr. 18. mai fisket cirka 1 100 tonn, og det gjenstår således cirka 5 400 tonn av 

den justerte gruppekvoten og det vil si cirka 89 prosent. Fartøy i åpen gruppe har hatt fritt 

fiske etter hyse fra årets begynnelse med garanterte kvoter i bunn. Det vi trolig stå igjen cirka 

3 000 tonn i åpen gruppe utover andelen som kan overføres til 2019. 

 

Prognosene ovenfor tyder på at det vil stå igjen cirka 14 000 tonn i kystfiskeflåten som ikke 

kan overføres på gruppenivå til 2019. Det er pr. i dag refordelt cirka 3 000 tonn til 

konvensjonelle havfiskefartøy for å legge til rette for at norsk totalkvote utnyttes best mulig. 

 

 

Fiskeridirektøren ber om innspill på hvorvidt det bør iverksettes ytterligere tiltak for å legge 

til rett for at totalkvoten kan utnyttes best mulig. 

 

 

 

6.2.5 FORDELING AV STRUKTURGEVINSTER OG FORSLAG TIL NY 

KVOTESTIGE 

 

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

avkortes kvoten med 20 prosent som tilfaller hjemmelslengdegruppen som helhet. Fartøy 

under 11 meter hjemmelslengde har ikke mulighet til å strukturere, noe som medfører 100 

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

henholdsvis 20 prosent og 100 prosent 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 gruppes fiske etter hyse skal følge etablerte 

fordelingsnøkler, det vil si fordelingen i Norges Fiskarlag sitt landsmøtevedtak av 2007. Dette 

innebærer følgende fordeling i lukket gruppe: 
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Tabell 9: Gruppeandeler i lukket gruppe i 

                 fisket etter hyse nord for 62°N  

Hjemmelslengde Andel* 

Under 11 m 28,2 % 

11 - 14,9 m 26,0 % 

15 - 20,9 m 29,5 % 

21 - 27,9 m 16,3 % 

Totalt 100,0 % 

* Følger Norges Fiskarlags Landsmøtevedtak av 2007  

(omregnet til 11-metersgrense) 

 

 

Fordeling av strukturgevinster og inndekning av rekrutteringskvoter gjøres slik at summen av 

kvotefaktorene i de enkelte hjemmelslengdegruppene delt på den totale summen av 

kvotefaktorer tilsvarer gruppeandelene vedtatt av landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2007.  

 

Strukturgevinster frem til 1. april 2016 er fordelt tidligere, mens strukturgevinster som det 

foreløpig ikke er tatt høyde for nå må fordeles. Lukket gruppe har hatt en nettoreduksjon på 

69 deltakeradganger i perioden 1. april 2016 til 1. mai 2018. 88 deltakeradganger er gått ut i 

henhold til strukturkvoteordningen og 5 fartøy har gått ut av andre årsaker, mens det har 

funnet sted 24 nytildelinger (rekrutteringskvoter).  

 

Tabell 10 gir oversikt over antall fartøy som har gått ut som følge av strukturkvoteordningen 

fordelt på hjemmelslengdegrupper i perioden 1. april 2016 til 1. mai 2018: 

 

 

Tabell 10: Antall fartøy som har gått ut i strukturkvoteordningen i perioden  

              1. april 2016 til 1. mai 2018 i lukket gruppe 

Hjemmelslengde Antall utgåtte fartøy 

Under 11 m 1 

11 - 14,9 m 60 

15 - 20,9 m 21 

21 - 27,9 m 6 

Totalt 88 

 

 

I perioden 2016 til 2018 er det tildelt 24 rekrutteringskvoter i lukket gruppes fiske etter torsk, 

hyse og sei nord for 62°N. I perioden 2016 til 2018 har det vært en økning på 41,6787 

kvotefaktorer i fisket etter hyse som følge av rekrutteringskvoter, jf. tabell 11.  
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Tabell 11: Sum kvotefaktorer rekrutteringskvoter i perioden 2016 til 

                 2018 i lukket gruppes fiske etter hyse nord for 62°N 

Hjemmelslengde Sum kvotefaktorer rekrutteringskvoter 

Under 11 m 9,1831 

11 - 14,9 m 32,4956 

Totalt 41,6787 

 

 

Summen av kvotefaktorene utgjorde 9 537,3901 pr. 1. april 2016 etter fordeling av 

strukturgevinster. Antall kvotefaktorer øker med 41,6787 til 9 579,0688 som følge av 

nytildelinger (rekrutteringskvoter).  

 

Pr. 1. mai 2018 utgjør summen av kvotefaktorene i lukket gruppe 9 510,9941. Det vil si at det 

er 168,756 kvotefaktorer til fordeling. For å tilfredsstille fordelingsnøkkelen i 

landsmøtevedtak av 2007 er det i tillegg behov for en oppjustering av de individuelle 

kvotefaktorene (100,6812 kvotefaktorer).  

 

Tabell 12 viser antall kvotefaktorer pr. 1. april 2016 og 1. mai 2018.  

 

 

Tabell 12: Antall kvotefaktorer 1. april 2016 og 1. april 2018 i lukket 

                 gruppes fiske etter hyse nord for 62°N 

Hjemmels-

lengde 

Sum 

kvotefaktorer 

01.04.2016 

Sum 

kvotefaktorer 

01.05.2018 

Sum kvotefaktorer etter 

fordeling av 

strukturgevinster 

Under 11 m       2 685,2566        2 674,4330                            2 729,6895  

11 - 14,9 m       2 484,2394        2 507,4700                            2 516,7350  

15 - 20,9 m       2 809,7986        2 772,6944                            2 855,5263  

21 - 27,9 m       1 558,0955        1 556,3967                            1 577,7993  

Totalt       9 537,3901        9 510,9941                            9 679,7501  

 

 

Tabell 13 viser gjeldende kvotestige, ny kvotestige som foreslås fra 1. januar 2019, samt den 

prosentvise endringen i hver lengdegruppe utgjør.  
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Tabell 13: Gjeldende og ny kvotestige, samt prosentvis økning i 

                 lukket gruppes fiske etter hyse nord for 62°N 

Hjemmels-

lengde 

Gjeldende 

kvotestige 

Ny kvotestige fra 

01.01.2019 

Prosentvis 

økning 

Under 7 meter 1,2810 1,3075 

2,0661 % 

7 - 7,9 1,4983 1,5293 

8 - 8,9 1,7842 1,8211 

9 - 9,9 2,2074 2,2530 

10 - 10,9 2,3560 2,4047 

11 - 11,9 3,0622 3,0735 

0,3695 % 
12 - 12,9 3,6317 3,6451 

13 - 13,9  4,4053 4,4216 

14 - 14,9 5,0178 5,0363 

15 - 20,9 8,8415 9,1056 2,9874 % 

21 - 27,9 8,5049 8,6219 1,3751 % 

 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at strukturgevinstene fordeles ved å foreta en justering av 

kvotefaktorene slik det fremgår av tabell 13 ovenfor.  

 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at den nye kvotestigen har virkning fra 1. januar 2019. 


