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Høring om rekrutteringskvotebonusordning for 2022 
  
1. Innledning  
 

På bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet har Fiskeridirektoratet utarbeidet et forslag 

om innføring av ny rekrutteringskvotebonusordning. Forslaget følger opp vedtak nr. 575 fra 

Stortingets Innst. 243 S (2019-2020): Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen.  

  

Høringen kan oppsummeres med at 5 fartøy eid av fiskere under 30 år (40 år for kvinner) etter 

søknad tildeles 80 % av kvoten tilhørende et fartøy i lukket gruppe i utvalgte fiskerier for 5 

år. Til sammen legges det opp til å tildele 25 slike rekrutteringskvoter over en femårsperiode.  

  

2. Bakgrunnen for forslaget  

 
I vedtak nr. 575 fra Stortingets behandling av Innst. 243 S (2019-2020) bes det om at det 

utarbeides «[…] en strategi for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen». Det vises til at 

rekrutteringen siden 2015 ifølge fiskermanntallet har gitt en «svak tendens til en yngre 

alderssammensetning blant heltidsfiskere […]», men utslagene er små. Noe som «[..] tyder på 

en relativt jevn rekruttering og avgang blant de med yrket som hovedbeskjeftigelse».   

  

I Innst. 243 S (2019-2020) bes det om en omlegging av den gamle 

rekrutteringskvoteordningen og at en ny ordning overføres til åpen gruppe. Et flertall uttaler 

også støtte til forslaget som fremkommer av Meld. St. 32 (2018-2019): Et kvotesystem for økt 

verdiskapning (heretter «kvotemeldingen»). En ønsket målsetning i kvotemeldingen er 

at fiskerinæringen skal være en attraktiv næringsvei for ungdom. For å oppnå målet må 

næringen sikres gode og stabile rammebetingelser som gir grunnlag for lønnsom drift.  

  

Å være fisker fremstår i dag som et ettertraktet yrke med god avlønning. Det meste av fisket 

foregår innen kvoteregulerte og lukkede fiskerier. Samtidig som fiskerinæringen har blitt mer 

produktiv, er antallet fiskere om lag halvert de siste 20 årene. I kvotemeldingen (s. 27) uttales 

det at unge må gis muligheter til å høste kunnskap og erfaring fra næringen, og få en slik 

inntekt fra fiskerivirksomhet at det er mulig å finansiere inntreden i lukkede fiskerier. Det er 

også viktig å kontinuerlig rekruttere nye fiskere som kan bygge kompetanse og utvikle 

næringen. Det kan være økonomisk krevende å kjøpe seg adgang i lukkede fiskerier.  

  

Rekrutteringskvotebonusordningen skal bidra til rekruttering inn i fiskeryrket og øke 

kvotegrunnlaget for de som blir tildelt en ekstrakvote. Dette styrker muligheten for unge 

fiskere til å opparbeide seg kapital og kjøpe seg inn i lukkede fiskerier.   

  

I kvotemeldingen (s. 30) foreslås det å innføre en ny rekrutteringskvoteordning på følgende 

vilkår:   
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«det etableres en kvotebonusordning for fiskere med eget fartøy under 30 år som vil gi 

fartøy eid av om lag 5 fiskere om lag 80 pst. av kvotegrunnlaget til et fartøy i lukket gruppe i 5 

år. Ordningen vil over en 5 års periode gi fartøy eid av om lag 25 unge fiskere et 

bredere kvotegrunnlag i åpen gruppe. Kvoteavsetningen til rekrutteringskvotebonusordningen 

hentes fra den samlede avsetningen til ekstrakvoter.»  

  

Det fremkommer av kvotemeldingen (s. 28-29) at tidligere rekrutteringskvoteordning har 

bidratt til å vanne ut kvotegrunnlaget til lukket gruppe, og at ordningen har gitt noen utvalgte 

en vederlagsfri adgang i det lukkede fiskeriet. De som ikke har fått tildelt rekrutteringskvote 

har måtte etablere seg gjennom å finansiere overtakelse av et eksisterende fartøy med relevant 

fiskeritillatelse. Det argumenteres videre for at den tidligere rekrutteringskvoteordningen 

burde avvikles fordi den undergraver driftsgrunnlaget til øvrige fartøy i lukket gruppe.   

  

Det poengteres også i kvotemeldingen at en rekrutteringskvote som tas fra lukket gruppe ikke 

er forenelig med innføringen av faste kvotefaktorer, ettersom nytildelinger innebærer at 

øvrige fartøy får redusert sine faktorer for hver enkelt nytildeling. Det er derfor en viktig 

forutsetning for en ny rekrutteringskvotebonusordning at avsetningen til formålet avsettes før 

fordeling av kvote i de lukkede fiskeriene. I kvotemeldingen legges det opp til 

at alle rekrutteringstiltak reguleres i åpen gruppe.  

 

 

3.  Andre rekrutteringstiltak 
 

Gjennom årene har det vært fastsatt ulike ordninger for å legge til rette for rekruttering inn i 

fiskeriene.  

  

I ulike sammenhenger er det uttalt at åpne grupper ikke bare muliggjør fiske for de som drifter 

i mindre skala der fiske ikke nødvendigvis er hovedinntekten, men er også representerer en 

mulighet for ungdom til å etablere seg i liten skala uten betydelige kostnader. Enkelte åpne 

fiskerier anses også svært ettertraktet, slik som fangst av kongekrabbe, hvor 

førstehåndsverdien er høy sett opp mot innsatsen. Deltakelse i åpne grupper kan således være 

et første skritt mot å satse på fiskeryrket og bygge opp kapital til å kunne kjøpe seg inn i 

lukkede fiskerier.  

  

I tillegg til at åpne grupper skal være en rekrutteringsarena, så er det fastsatt særskilte 

ordninger med sikte på å få flere til å satse på fiskeryrket. I dag er det avsatt en tilleggskvote i 

form av et ungdomstillegg i fisket etter torsk nord for 62°N og i kongekrabbefangsten. 

Ungdomstillegget tilkommer fartøyeiere yngre enn 30 år som er majoritetseier i 

et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe. I 2021 utgjør ungdomstillegget 

en garantert kvote på 4 tonn torsk nord for 62°N og/eller et tillegg for fangst av kongekrabbe 

oppad begrenset til kvotefaktor 1.   

  

Det er også etablert en ungdomsfiskeordning som omfatter deltakerregulerte fiskerier, en 

skolekvoteordning og en lærlingkvoteordning.  Ungdomsfiskeordningen gir adgang for 

ungdom mellom 12 år (16 år for kongekrabbe) og 25 år til å delta i adgangsregulerte fiskerier 

på enklere vilkår og omsette fangst for en verdi inntil 50 000 kroner. Undervisning- 

og lærlingkvoter har som formål å styrke den fiskerifaglige undervisningen, og å legge til 
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rette for rekruttering til fiskerinæringen. Det gjøres gjennom tildeling av skolekvoter 

og lærlingkvoter.  

  

I kystfiskeordningen er det avsatt 3870 tonn torsk, som fordeles på fartøy i åpen gruppe som 

fisker i Finnmark og Nord-Troms, samt øvrige kommuner i Troms og Nordland som er 

omfattet av det geografiske virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til 

næringsutvikling. Formålet er å bidra til å styrke næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i 

samiske kyst- og fjordområder og i andre utsatte kystsamfunn. Kystfiskeordningen er ikke 

spesifikt rettet mot ungdom, men nevnes i denne sammenheng fordi den i likhet med en 

rekrutteringskvotebonusordning kan øke kvotegrunnlaget og ha en rekrutterende effekt for 

fartøy i åpen gruppe.   
 

  

4.  Tidligere rekrutteringskvoteordning 
 

Den gamle rekrutteringskvoteordningen ble innført i 2009, og under denne ble det tildelt ti 

eller flere deltakeradganger årlig i de minste kystgruppene. Samlet har det vært gitt i overkant 

av 120 nytildelinger frem til 2018, i all hovedsak i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 

62°N. Kvotegrunnlaget for disse deltakeradgangene har blitt tatt fra den nasjonale kvoten og 

tilført lukket gruppe i de aktuelle fiskeriene.  

  
Fra og med 2016 ble det tildelt kvotefaktor i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 

62°N tilsvarende en fartøykvote i lukket gruppe med 11 meter hjemmelslengde. Summen av 

nytildelinger i torskefiskeriene i perioden 2010 – 2018 utgjorde 1,5 prosent av torskekvoten i 

2018. Etter 2019 har det ikke blitt utdelt flere rekrutteringskvoter. Stansen i tildelingen var en 

politisk beslutning i påvente av behandlingen av kvotemeldingen.  

  

I forskriftene til den tidligere ordningen om nytildeling av deltakeradganger i 

rekrutteringsøyemed ble det oppstilt vilkår som måtte være oppfylt for å bli tildelt 

rekrutteringskvote. Vilkårene varierte noe gjennom årene ordningen eksisterte. For 

tildeling etter § 3 i forskrift om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 

2019 måtte følgende vilkår være oppfylt:  

  

«a) Søker må være født i 1988 eller senere.  

b) Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.  

c) Søker må ha drevet med aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte  
 eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2016, 2017 eller 2018. Fangstverdi i 
 minst ett av årene må overstige 250 000 kroner. For 2018 ses det bare hen til fangst 
 før søknadsfristen, jf. bokstav g.  

d) Søker må eie mer enn 50 prosent av fartøyet som tildeles deltakeradgang enten på  
 søknadstidspunktet eller pr. 1. januar 2019.  

e) Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller  
 konsesjon.  

f) Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs,  
 herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle 

 repetisjonskurs.  

g) Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Nord innenfor de frister og krav  
 til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.»  

  

https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-09-18-1343/%C2%A73
https://lovdata.no/LTI/forskrift/2018-09-18-1343/%C2%A73
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For de som oppfylte vilkårene ble det ved rangeringen lagt vekt på dokumentert fartstid i 

fiske, utdanning, deltakelse i ungdomsfiskeordning, kjønn og geografisk fordeling. 

  

Nytildelinger i medhold av den tidligere rekrutteringskvoteordningen kan ikke senere tildeles 

ny fartøyeier ved salg av fartøyet, og heller ikke annet fartøy som ikke er i samme eie som 

fartøyet som oppgir deltakeradgangen. Rekrutteringskvotene vil derfor falle bort når 

fartøyeier slutter med ervervsmessig fiske.  

  

4. Ny rekrutteringskvotebonusordning  
 

Avsetninger til en ny rekrutteringskvotebonusordning hentes fra den samlede avsetningen til 

ekstrakvoter.   

  

Rekrutteringskvotebonusordningen bør reguleres i en egen forskrift, og forslag til 

forskrift følger nederst i høringsnotatet.   

  

a. Fiskerier som skal omfattes  

 

Ikke alle fiskerier har en lukket kystgruppe, som for eksempel fisket etter blåkveite og lodde i 

Barentshavet. I andre lukkede fiskerier er det ikke forskjell i kvotetildelingen mellom lukket 

gruppe og åpen gruppe, som ved fangst av kongekrabbe og rognkjeks, og sei og reker i 

Nordsjøen og Skagerrak. Det kan også være fiskerier hvor kvoten i lukket og åpen kystgruppe 

er svært lav som følge av bestandssituasjonen, slik som torsk i Nordsjøen. I inneværende år 

ble reguleringen av torsk i Nordsjøen i utgangspunktet satt uten kvoter til det enkelte 

fartøy, og kun med adgang til å ta torsk som bifangst.   

  

Kvotesituasjonen har vært romslig i fisket etter hyse og sei nord for 62°N de siste årene, 

og fartøy i åpen gruppe har vært regulert med fritt fiske og garanterte kvoter “i bunn” fra årets 

begynnelse. De minste fartøyene i lukket gruppe har også i perioder vært regulert med fritt 

fiske og/eller meget romslige maksimalkvoter. Med en slik regulering er det ikke behov for å 

tildele rekrutteringskvoter i disse fiskeriene, men det kan tildeles garanterte kvoter på samme 

nivå som 80% av den garanterte kvoten i lukket gruppe. Disse fartøyene vil kunne fiske hyse 

og sei uten kvotebegrensninger så lenge det er fritt fiske i åpen gruppe.  

  

Fiskeriene som anses mest aktuelle å tildele rekrutteringskvoter i er torsk, hyse og sei nord for 

62° N, makrell, norsk vårgytende sild og sild i Nordsjøen og Skagerrak.   

 

Det foreslås derfor at rekrutteringskvotebonusordningen skal omfatte disse fiskeriene.   

  

  

b. Kvotenivå   

 

I tråd med bestillingen fra Nærings- og fiskeridepartementet foreslås det å tildele inntil fem 

rekrutteringskvoter årlig etter en søknadsprosess. En tildelt rekrutteringskvote varer i fem år 

og faller deretter bort. Det innebærer at når ordningen har vart i fem år, vil 25 fartøy ha hatt 

mulighet til å fiske innenfor et større kvotegrunnlag sammenlignet med andre fartøy i åpen 

gruppe i de fiskeriene som omfattes. Selv om fartøyene som omfattes av ordningen tilhører 

åpen gruppe, skal kvoteavsetningen til rekrutteringskvotebonusordningen hentes fra den 

samlede avsetningen til ekstrakvoter. Dette i motsetning til rekrutteringstiltaket 
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ungdomstillegget, et tiltak som ble innført i inneværende år og er en ordning 

som  kvotemessig belastes åpen gruppe.  

   

Kvotenivået vil utgjøre 80 % av kvotegrunnlaget til fartøy i lukket gruppe i fisket etter torsk, 

hyse og sei nord for 62°N, makrell, norsk vårgytende sild og sild i Nordsjøen og Skagerrak. I 

motsetning til den gamle rekrutteringskvoteordningen, foreslås det at det tildeles en kvote 

innenfor alle de omtalte fiskeriene. De utvalgte fartøyene må dermed ikke velge ett fiskeri.  

 

Det legges til grunn at målet om 80 % av kvotegrunnlaget til fartøy i lukket gruppe, innebærer 

at rekrutteringskvoten, inklusiv fartøykvoten og kvotetillegg (f.eks. kystfiskeordningen og 

ungdomstillegget) samlet tilsvarer 80 %. 

 

Det vil være en forutsetning for utnyttelsen av rekrutteringskvoten at vilkårene for å delta i de 

ulike fiskeriene er oppfylt. Kvoten gis med utgangspunkt i fartøykvoten i lukket gruppe ved 

starten av reguleringsåret. Dersom kvotenivået i lukket gruppe justeres i løpet av året, vil ikke 

dette påvirke kvoten i forbindelse med rekrutteringskvotebonusordningen. Det vil si at hvis 

det senere iverksettes stopp i fisket eller kvoteøkninger som følge av refordelinger i lukket 

gruppe, vil dette ikke påvirke fartøyets kvote. Begrunnelsen for å «låse» kvoten til 

fartøykvotene i lukket gruppe ved årets start er av hensyn til forutberegnelighet og at 

forvaltningen skal ha oversikt ved utdeling av ekstrakvoter. Kvoten vil imidlertid bli justert 

årlig ved fastsettelsen av neste års regulering.     

   

Fiskeridirektoratet anbefaler at rekrutteringskvoten i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 

62°N fastsettes i henhold til kvotenivået for fartøy med hjemmelslengde mellom 10 og 10,9 

meter og største lengde under 11 meter. Tabellen nedenfor viser kvotenivået for fartøy i åpen 

og lukket gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N ved årets begynnelse i 2021 og 

hvilket kvotenivå dette ville gitt inneværende år for fartøy som skal tildeles 

rekrutteringskvote.   

   

Tabell 1: Kvotenivå fartøy 10-10,9 meter i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2021 

Fiskeri   
Hjemmels-

lengde   

Kvotenivå 

lukket gruppe 

1/1-21 

(fartøykvote)   

Forslag til 

rekrutterings- 

kvote   

Kvotenivå 

åpen gruppe 

1/1-21 

(fartøykvote)  

Torsk nord for 62°N   10 - 10,9 meter   41,87   33,50   24,50*  

Hyse nord for 62°N   10 - 10,9 meter   14,51   11,61   9,00  

Sei nord for 62°N   10 - 10,9 meter   12,72   10,18   5,00  

*Inkluderer ungdomstillegg på 4 tonn og kvotetillegg kystfiskeordning på 8 tonn  

   

I fisket etter torsk nord for 62°N vil en rekrutteringskvote på 80 % av kvoten i lukket gruppe 

utgjøre 33,50 tonn når vi tar utgangspunkt i kvotenivå pr. 1. januar 2021. Kvoten er 9 tonn (37 

%) høyere sammenlignet med kvoten for fartøy i åpen gruppe som har anledning til å fiske 

innenfor ordinær kvote, ungdomstillegg og kystfiskeordning. Vi legger dessuten til grunn at 

fartøy som fisker innenfor rekrutteringskvotebonusordningen skal gis adgang til å fiske 

innenfor ferskfiskordningen på lik linje med andre fartøy i åpen gruppe.  

   

I fisket etter hyse nord for 62°N ville en rekrutteringskvote på 80 % av fartøykvoten i lukket 

gruppe utgjøre 11,61 tonn når vi tar utgangspunkt i kvotenivå pr. 1. januar 2021. Dette ville 
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gitt 2,61 tonn (29 %) høyere kvote sammenlignet med fartøykvoten i åpen gruppe. Alle fartøy 

i åpen gruppe kan imidlertid i praksis fiske hyse uten kvotebegrensning. 

   

I fisket etter sei nord for 62°N ville en rekrutteringskvote på 80 % av kvoten i lukket gruppe 

utgjøre 10,18 tonn når vi tar utgangspunkt i kvotenivå pr. 1. januar 2021. Dette ville gitt en 

kvote som er 5,18 tonn (104 %) høyere sammenlignet med fartøykvoten i åpen gruppe. Alle 

fartøy i åpen gruppe kan imidlertid i praksis fiske sei uten kvotebegrensning.  

  

Fiskeridirektoratet anbefaler at det i fisket etter makrell gis rekrutteringskvote på 80 % av 

fartøykvoten til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10-12,99 meter. 

Bakgrunnen er at fisket etter makrell i åpen gruppe er begrenset til fartøy under 13 

meter. Videre foreslås det at det er fartøykvoten til fartøy med not som deltakeradgang som 

legges til grunn, siden det hovedsakelig er notredskap som brukes i åpen gruppe i 

makrellfisket. Fartøykvoten for fartøy med hjemmelslengde 10-12,99 med not som 

deltakeradgang var ved sesongstart 61,5 tonn. En rekrutteringskvote på 80 % ville da gitt 49,2 

tonn. Kvoten i åpen gruppe har de senere årene vært 10 tonn, men for inneværende år ble 

denne økt til 25 tonn.   

  

Fiskeridirektoratet anbefaler for NVG-sild at rekrutteringskvoten skal utgjøre 80 % av 

fartøykvoten til fartøy med hjemmelslengde mellom 10,0 – 10,99 meter i lukket gruppe. 

Fartøykvoten for denne hjemmelslengden var ved årets start 144,917 tonn. 80 % ville gitt en 

rekrutteringskvote på 115,934 tonn NVG-sild. Kvoten i åpen gruppe varierte mellom 20,685 

og 124,109 tonn avhengig av fartøyets største lengde.   

  

Fiskeridirektoratet anbefaler for sild i Nordsjøen og Skagerrak at rekrutteringskvoten skal 

utgjøre 80 % av fartøykvoten til et fartøy med hjemmelslengde mellom 10,0 og 10,99 m. 

Fartøykvoten for denne hjemmelslengde var ved årets start 35,5 tonn. En rekrutteringskvote 

på 80 % ville tilsvart 28,4 tonn. Kvoten i åpen gruppe var 12 tonn sild.   

  

Rekrutteringskvoten tildelt i medhold av rekrutteringskvotebonusordningen kan ikke senere 

tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet, og heller ikke noe annet fartøy som ikke har samme 

majoritetseier som fartøyet som ble tildelt kvoten. Fartøyeier kan imidlertid få 

overført kvoten til nytt fartøy vedkommende selv er majoritetseier i. Det er en forutsetning at 

fartøyet oppfyller vilkårene for å delta i åpen gruppe.   

  

c. Vilkår for deltakelse  

 

Det foreslås å sette som vilkår for tildeling at søkeren er under 30 år det året personen 

søker. Den som får tildelt en rekrutteringskvote beholder denne selv om fiskeren fyller 30 år i 

løpet av 5-årsperioden. For kvinner kan det være aktuelt å innføre en høyere aldersgrense.  

  

Søkeren må være majoritetseier i eget fartøy. Dette innebærer at søkeren må eie over 

50 prosent av andelene i fartøyet.  

  

Videre vil det være et krav om at søkeren og det aktuelle fartøyet oppfyller vilkårene for å 

delta i åpen gruppe. Søkeren får bare rekrutteringskvote for de aktuelle fiskeriene hvor 

deltakervilkårene er oppfylt. Dersom fartøyet ikke lengre oppfyller vilkårene for å delta i åpen 

gruppe i ett eller flere fiskerier, vil også rekrutteringskvoten i det ene eller flere av fiskeriene 

falle bort. 
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I tidligere ordning for tildeling av rekrutteringskvoter har det vært satt som vilkår at søkeren 

må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller 

grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60, samt eventuelle repetisjonskurs. For å delta i åpen 

gruppe i de aktuelle fiskeriene er det krav om at eier av fartøyet er oppført i fiskermanntallet. 

Etter forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere er det krav om at personer som driver med 

ervervsmessig fiske, herunder fiskere på blad B og blad A skal ha gjennomført 

sikkerhetsopplæring. Vi legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å 

ha selvstendige vilkår knyttet til sikkerhetsopplæring ved tildeling av rekrutteringskvote.   

  

Personer som er eller tidligere har vært majoritetseier i et fartøy med deltakeradgang i lukket 

gruppe i ett av de fiskeriene som omfattes av rekrutteringskvotebonusordningen vil ikke 

kunne tildeles rekrutteringskvote. Formålet med ordningen er at ungdom skal opparbeide seg 

kapital til å kunne kjøpe seg inn i lukket gruppe. Dersom søkeren har deltakeradgang i ett 

eller flere av de aktuelle fiskeriene eller har hatt en slik adgang, så skal andre søkere 

prioriteres.   

  

Det foreslås også å sette som vilkår at søknad må være sendt inn på elektronisk skjema på 

Fiskeridirektoratets nettsider innen en nærmere angitt frist.   

  

d. Utvelgelsen  

 

Ved den gamle rekrutteringskvoteordningen økte søknadsmassen betydelig frem mot 2018. 

Fra 2014 til 2018 kom det i snitt 74 søknader årlig.   

  

Tabell 2: Antall søkere gamle rekrutteringskvoteordningen  

År  Antall søknader  

2018  127  

2017  108  

2016  60  

2015  42  

2014  31  

  

Det legges til grunn at i en ny ordning vil antallet søknader bli mye høyere enn de 5 årlige 

rekrutteringskvotene som skal deles ut. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at 

utvelgelsen skal være tilfeldig og ikke basert på skjønnsmessige kriterier. Det foreslås derfor 

at utvelgelsen skal foregå ved loddtrekning av de som oppfyller vilkårene.  

  

Med bakgrunn i ønsket om å styrke rekrutteringen av kvinner til fiskeryrket, kan det være 

aktuelt å trekke ut et bestemt antall kvinner av de 5 rekrutteringskvotene. For eksempel kan 2 

av de 5 rekrutteringskvotene tildeles kvinner. Av samme hensyn bør det vurderes å sette en 

høyere aldersgrense for kvinner. Med bakgrunn i rapport fra Nofima juni 2021 om Bedre 

likestilling i fiskeriene, Momenter til strategier for likestilling i fiskerienes fangstledd, foreslås 

det at aldersgrensen for kvinner settes til 40 år. Bakgrunnen for dette er at kvinner i 

aldersgruppen hvor rekrutteringskvoter tildeles er ute av arbeidslivet i perioder på grunn av 

graviditet og kommer generelt senere inn i fiskeryrket.   

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1989-02-10-88
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Det bes derfor om innspill på om et antall av rekrutteringskvotene skal 

tilgodeses kvinnelige søkere og om det skal settes en høyere aldersgrense for kvinner.  

  

e. Saksbehandling  

 

Det foreslås at Fiskeridirektoratet region Nord skal behandle søknadene. Fiskeridirektoratets 

hovedkontor vil være klageinstans.   

  

For å kunne starte behandlingen av søknadene er det viktig å sette en frist for å sende 

inn søknad. I 2018 under den gamle rekrutteringsordningen kom det inn nærmere 130 

søknader. Det vil kreve noe arbeid å gjennomgå alle søknadene og sende ut vedtak. Ved 

behandling av søknadene vil det undersøkes om vilkårene for tildeling er oppfylt på 

tidspunktet vedtaket fattes. Etter at alle innkomne søknader innenfor fristen er vurdert vil det 

foretas en loddtrekning.   

  

Dersom kriteriene innføres slik det er foreslått, fremstår klagegrunnlaget svært begrenset. 

Vilkårene for tildeling er enkle å undersøke og det skal ikke gjøres en skjønnsmessig 

vurdering. Vedtak om tildeling kan derfor sendes ut etter loddtrekning med forbehold om 

endringer som følge av klagebehandling. Klagefristen vil normalt være tre uker og så skal 

under- og klageinstansen ha tid til å behandle klagene før endelig vedtak sendes ut.  

  

Ved den gamle rekrutteringsordningen i 2018 ble det fra 22. september satt av 3 uker med 

søknadsfrist, 5 uker til saksbehandling, 3-4 uker med klagefrist, 3 uker med klagebehandling 

og to uker til eventuelle avklaringer før endelig vedtak ble sendt ut innen 20. desember.   

  

Det foreslås å sette søknadsfristen til ….  

  

  

5. Administrative og økonomiske konsekvenser  
 

Det forventes at ordningen vil kreve at Fiskeridirektoratet region Nord avsetter noe 

ressurser for å saksbehandle innkomne søknader og klager. Ved å gjennomføre utvelgelsen 

ved loddtrekning, og ikke rangering, gjøres prosessen mindre krevende enn tidligere 

rekrutteringskvoteordningen. Endringen i vilkår fra den gamle rekrutteringskvoteordningen 

vil medføre at søknadsprosessen i større grad kan digitaliseres ved innsending av skjema via 

Fiskeridirektoratets hjemmeside, og mindre behov for at søker sender inn dokumentasjon. 
 

  

6. Forslag til forskrift  

 
Det foreslås følgende forskrift: 
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Forskrift om tildeling av rekrutteringskvoter med virkning fra 2022 
 
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet …. …. 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2009 nr. 37 om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12. 
 

   
 

   
§ 1. Formål   
   
Formålet med forskriften er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket gjennom tildeling av 
rekrutteringskvoter. Rekrutteringskvotene skal gi unge fiskere en mulighet til å styrke kvotegrunnlaget 
og på sikt legge til rette for deltakelse i lukkede fiskerier.   
 
 

   
   
§ 2. Tildeling av rekrutteringskvoter  
   
Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele inntil 5 rekrutteringskvoter med virkning fra og med 2022. 2 av 
rekrutteringskvotene skal tildeles kvinnelige fiskere dersom det foreligger kvalifiserte søknader. Det kan 
bare tildeles én rekrutteringskvote pr. søker.   
  
Rekrutteringskvoten gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, sild i Nordsjøen og 
norsk vårgytende sild.   
 
Fiskeridirektoratet er klageinstans. 
   
   
   
§ 3. Vilkår for tildeling av rekrutteringskvoter 
   
Følgende vilkår må være oppfylt for tildeling av rekrutteringskvote:   

a. Søker må være født i 1992 eller senere. Kvinnelige fiskere må være født i 1982 eller senere.   
b. Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.  

c. Søker må være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i 
 ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvote i.   
d. Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i 
 noen av fiskeriene som rekrutteringskvoten gjelder for. 
e. Søknad må være sendt senest …. 2021 på skjema tilgjengelig  på 
Fiskeridirektoratets internettsider. 

 
Med majoritetseier regnes den som eier over 50 % av andelene i fartøyet.  
 

 
 

§ 4. Utvelgelse  
 
Dersom antall søkere som oppfyller vilkårene i § 3 overstiger antall rekrutteringskvoter som tildeles etter 
§ 2, skal utvelgelsen gjennomføres ved loddtrekning.  
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§ 5. Nærmere om rekrutteringskvotens innhold  
 
Rekrutteringskvoten har en varighet på 5 år.   
 
Fiskeridirektoratet fastsetter rekrutteringskvoten slik at den utgjør 80 % av fartøykvoten til fartøy i lukket 
gruppe ved starten av reguleringsåret. Det tildeles rekrutteringskvote i alle fiskeriene som fremkommer 
av § 2 andre ledd.  
 
For fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket 
gruppe med hjemmelslengde mellom 10 og 10,9 meter og største lengde under 11 meter.   
 
For makrell skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 
10 og 12,99 meter. Fartøykvoten til fartøy med adgang til deltakelse med not legges til grunn.  
 
For sild i Nordsjøen og Skagerrak skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøy i lukket gruppe med 
hjemmelslengde mellom 10,0 og 10,99 meter.  
 
For norsk vårgytende sild skal kvotenivået fastsettes i henhold til fartøykvoten til fartøy i lukket 
gruppe med hjemmelslengde mellom 10,0 – 10,99 meter.  
 
For å utnytte rekrutteringskvoten i det enkelte fiskeri må vilkårene for å delta i åpen gruppe være 
oppfylt.   
 
Rekrutteringskvoten kan ikke tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet, og heller ikke noe annet fartøy 
som ikke har samme majoritetseier som fartøyet som ble tildelt kvoten. Fartøyeier kan imidlertid få tildelt 
kvoten til annet fartøy vedkommende selv er majoritetseier i.  
  
  
    
§ 7. Ikrafttredelse mv.   
   
Forskriften trer i kraft straks.   
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