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Sanksjon av lovvedtak om endringer i deltakerloven mv. 

 

1. Sanksjon 

 

Stortinget fattet 15. juni vedtak om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell 

tillatelse og adgang til å delta i fiske). Vedtak er gjort etter forslag i Prop. 88 L (2014-

2015) og Innst.  342 L (2014-2015) fra Stortingets næringskomité. 

 

Departementet foreslår at vedtaket til lov blir sanksjonert, jf. Grunnloven § 77. 

 

 

2. Ikraftsetting 

 

Det følger av lovens del II at den gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Den aktuelle 

lovendringen har som formål å forenkle en unødvendig tungrodd søknadsprosess, til 

beste for både fiskeriforvaltningen og fiskerinæringen. Fiskeriforvaltningen har 

kapasitet til å praktisere den nye ordningen allerede 1. juli 2015. 

 

Departementet foreslår at endringsloven trer i kraft 1. juli 2015. 

 

 

3. Forskriftsvedtak 

 

Endringene i deltakerloven medfører behov for enkelte tekniske justeringer i 

forskrifter om tildeling av fisketillatelse. Dette har sammenheng med at 

lovendringene innebærer en lovfesting av regler om tildeling av fisketillatelse som i 

dag er forskriftsfestet og forankret i forvaltningspraksis, foruten at det åpnes for 

tildeling av fisketillatelse til fartøy til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som 

oppgis fra et annet fartøy, uten hensyn til om fartøyene har samme eie. Som en følge 

av lovendringene er det også naturlig å forskriftsfeste forvaltningspraksis som åpner 

for tildeling av strukturkvoter eller deler av strukturkvoter ved splitting, jf. pkt. 4.6 i 

høringsnotat 23. september 2014 om forslag til endringer i deltakerloven – tildeling av 

konsesjoner, deltakeradganger mv.  

 

Departementet foreslår på denne bakgrunn å gjøre enkelte endringer i forskrift 13. 

oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og 

fangst (konsesjonsforskriften), forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning 



mv. for havfiskeflåten, forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle 

kvoteordninger for kystfiskeflåten og forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om 

konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskejurisdiksjon. 

 

I høringsnotatet om forslag til endringer i deltakerloven foreslo departementet også å 

oppheve konsesjonskravet for kystfiskefartøy i fisket etter lodde og polartorsk. Det 

ble vist til at det ikke stilles krav til tidligere deltakelse for tildeling av slik konsesjon, 

og at kravet derfor ikke har noen hensikt. Forslaget innebærer en forenkling ved at 

det ikke lenger vil være nødvendig for kystfiskefartøy å søke om slik konsesjon, 

foruten at det innebærer en tilpasning til endringene i deltakerloven § 12 som ble 

vedtatt 31. mai 2013. Denne lovendringen innebærer at konsesjonskravet som et 

utgangspunkt ikke skal gjelde fiske med bestemte redskapstyper som trål og not, 

men fartøy over en viss størrelse, dvs. havfiskefartøy. 

 

Forslaget om å oppheve konsesjonskravet for kystfiskefartøy i fisket etter lodde og 

polartorsk har blitt godt mottatt blant høringsinstansene som uttrykkelig har uttalt 

seg om dette. Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening og 

Samarbeidsrådet Nord har alle støttet forslaget. 

 

Departementet foreslår på denne bakgrunn å oppheve konsesjonskravet for 

kystfiskefartøy i fisket etter lodde og polartorsk ved å endre konsesjonsforskriften § 1-

1 annet ledd og oppheve § 2-22 tredje ledd. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

 

tilrår: 

 

1. Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2015 til lov om endringer i 

deltakerloven 

 

2. Loven trer i kraft fra 1. juli 2015. 

 

3. Forskrift om endring av diverse forskrifter som følge av lov om endringer i 

deltakerloven fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 

  



Forskrift om endring av diverse forskrifter som følge av lov om 

endringer i deltakerloven 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. juni 2016 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 

om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 5 a, 6, 12, 14, 17, 18 annet ledd, 

jf. § 11 andre ledd bokstav a, 28, 29, 30, 31 og 31 a, og lov 6. juni 2008 nr. 37 om 

forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 14. Fremmet av 

Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

 

I 

 

I forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former 

for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) gjøres det følgende endringer: 

 

 

Endret hjemmelshenvisning skal lyde: 

 

Fastsatt med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst 

(deltakerloven) §§ 12 andre og tredje ledd, 14, 17, 18 annet ledd, jf. § 11 andre ledd 

bokstav a, 28, 29 og 30. 

 

 

§ 1-1 annet og tredje ledd (endret) skal lyde: 

 

Ved fiske med trål og reketrål, og ved hvalfangst og selfangst gjelder kravet om 

spesiell tillatelse for alle fartøy. Kravet gjelder likevel ikke tråling etter lodde og 

polartorsk med kystfiskefartøy, krepsetråling for fartøy som er 11 meter eller kortere, 

reketråling i området sør for 62 grader nord, og reketråling for fartøy som er kortere 

enn 19,81 meter.  

 

Ved fiske med ringnot, seinot og snurrevad gjelder kravet om spesiell tillatelse bare 

for havfiskefartøy. Som havfiskefartøy regnes fiskefartøy med lasteromsvolum på 500 

m3 eller mer.  

 

 

§ 1-3 (endret) skal lyde: 

 

§ 1-3. Generelle kriterier for tildeling av spesiell tillatelse 

 

Det kan bare tildeles spesiell tillatelse etter denne forskriften dersom et av vilkårene i 

deltakerloven § 17 første ledd er oppfylt. Det kan likevel tildeles spesiell tillatelse til å 

drive hvalfangst eller selfangst dersom øvrige vilkår for dette er oppfylt. 

 

 

§ 2-22 tredje ledd oppheves. 



 

II 

I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres 

det følgende endringer:  

 

 

Ny § 7 a skal lyde: 

 

§ 7 a. Tildeling av strukturkvoter ved tildeling av spesiell tillatelse eller 

deltakeradgang til erstatning for tilsvarende spesiell tillatelse eller 

deltakeradgang. 

 

Ved tildeling av spesiell tillatelse eller deltakeradgang etter deltakerloven §§ 17 eller 21 

tredje ledd eller bestemmelser gitt i medhold av disse faller fartøyets strukturkvoter knyttet 

til den spesielle tillatelsen eller deltakeradgangen som oppgis, bort, jf. § 5 tredje ledd. Det 

kan tildeles strukturkvote til fartøyet som tildeles spesiell tillatelse eller deltakeradgang, 

til erstatning for den bortfalte strukturkvoten, dersom vilkårene for tildeling er til stede. 

Tidsbegrensningene i § 7 fortsetter å løpe.  

 

 

Ny § 7 b skal lyde: 

 

§ 7 b. Splitting av strukturkvoter  

 

Det kan tildeles strukturkvote eller deler av strukturkvote med virkning fra kommende 

kvoteår til erstatning for tilsvarende strukturkvote eller deler av strukturkvote som oppgis 

med virkning fra utløpet av inneværende kvoteår, dersom vilkårene for tildeling er til 

stede. Tidsbegrensningene i § 7 fortsetter å løpe.  

 

 

III 

 

I forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten 

gjøres det følgende endringer: 

 

 

Ny § 11 a skal lyde: 

 

§ 11 a. Tildeling av strukturkvoter ved tildeling av deltakeradgang til 

erstatning for tilsvarende deltakeradgang 

 

Ved tildeling av deltakeradgang etter deltakerloven § 21 tredje ledd eller bestemmelser 

gitt i medhold av denne faller fartøyets strukturkvoter knyttet til deltakeradgangen som 

oppgis bort, jf. § 7 tredje ledd. Det kan tildeles strukturkvote til fartøyet som tildeles slik 



deltakeradgang, til erstatning for den bortfalte strukturkvoten, dersom vilkårene for 

tildeling er til stede. Tidsbegrensningene i § 11 fortsetter å løpe. 

 

 

Ny § 11 b skal lyde: 

 

§ 11 b. Splitting av strukturkvoter  

 

Det kan tildeles strukturkvote eller deler av strukturkvote med virkning fra kommende 

kvoteår til erstatning for tilsvarende strukturkvote eller deler av strukturkvote som oppgis 

med virkning fra utløpet av inneværende kvoteår, dersom vilkårene for tildeling er til 

stede. Tidsbegrensningene i § 11 fortsetter å løpe. 

 

 

IV 

 

I forskrift 2. mars 2007 nr. 232 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk 

fiskejurisdiksjon gjøres det følgende endringer: 

 

 

Endret hjemmelshenvisning skal lyde: 

 

Fastsatt med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst 

(deltakerloven) §§ 5a, 6, 12, 17, 18 annet ledd, jf. § 11 andre ledd bokstav a, 28, 29, 31 

og 31 a. 

 

 

Endret § 4 annet ledd første punktum skal lyde: 

 

Ved første gangs tildeling av fjernfisketillatelser kan det settes vilkår om siste 

oppstartsdato, forbud mot salg for fortsatt drift, majoritetseierendringer og splitting av 

fjernfisketillatelse med fartøy som ikke er i samme eie i en bestemt tid etter oppstart, 

krav om faktisk fiskeriaktivitet for opprettholdelse av tillatelse, krav til teknologi og 

innovasjon, for eksempel mht. utnyttelse av krill som ressurs, og forskning og 

utvikling av nye produkter av krill, bruk av miljøvennlig fartøy og produksjonsutstyr 

med hensyn til utslipp og produksjon, krav til finansiering og prosjektets lønnsomhet. 

 

 

Ny § 5 første ledd bokstav d) skal lyde; 

 

d) fartøyeier eller eier av et annet fartøy oppgir tilsvarende spesiell tillatelse 

 

 

V 

 

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2015. 
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