
 
 

VEDTAK FRA MEDLEMSMØTE 
 

Kjøllefjord Fiskarlag har på styremøte mandag 9.juni gjort 

følgende vedtak: 

 
Strukturordning for kystflåten under 11 meter (13 meter for 

makrell) 

 

 

Kjøllefjord Fiskarlag er - med dagens kvotesituasjon - skeptisk til å innføre 
strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i 

fiske etter torsk, hyse og sei.  

 

Dette begrunner vi ut fra følgende: 
 

Flåtegruppen med kvoter i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 

meter er svært sammensatt med fartøy med reell lengde fra 5 meter opp 

til over 18 meter. Det er derfor vanskelig å sette en standard som er bra 
for alle. Det som i alle fall er klart er at det store spranget i 

fartøystørrelse, geografi og ikke minst driftsmønster gjør at det langt fra 

er alle fartøy som fisker hele sin tildelte årskvote. Dette gjør at gruppa har 

hatt relativt stor overrregulering hvert år, og ettersom kvoteprisene er 

betydelig lavere enn i gruppene over 11 meter, en relativt lav 
inngangsbilett for de som ønsker å komme inn i lukket gruppe i 

fiskerinæringa. Kjøllefjord Fiskarlag mener derfor at:  

 

 Strukturering vil føre til at overreguleringen i denne gruppen vil 

reduseres kraftig. Dette vil ikke kompenseres gjennom 

avkortningen, og således gi et lavere kvotegrunnlag for hver enkelt. 

Dette gjør at strukturering ikke blir frivillig, men en nødvendighet 

for å oppnå tilstrekkelig brutto omsetning. 

 Strukturordningen vil presse kvoteprisene oppover og slik sett 

påføre betydelige finanskostnader for denne flåtegruppen, og bidra 

til større utfordringer for å rekruttere nye fiskere inn i næringa. 

 Strukturordning med hjemmelslengde under 11 meter vil føre til at 

store andeler av kvotene vil bli samlet på fartøy med virkelig lengde 

over 11 meter. Kjøllefjord fiskarlag er bekymret over at Finnmarks-

modellen på denne måten stadig blir mer uthult, og mister sin 

legitimitet. 



 
 

 Strukturordninga vil bidra til at en del fiskere velger å selge sine 

rettigheter og gå over i åpen gruppe. Dette gir større press på 

kvotegrunnlaget her, og således en redusert økonomisk sikkerhet. 

 

Alternativer til strukturordning for å øke lønnsomheten: 

 

Kjøllefjord Fiskarlag mener følgende alternativ kan sikre bedre 
lønnsomhet i gruppa: 

 

 

1. Begrense uthulingen av Finnmarksmodellen ved at kvoter og 

kvantum fiskes på fartøy med virkelig lengde helt opp mot 500 

kbm. 

 

2. Fjerne overregulering for fartøy med virkelig lengde over 11 

meter med kvote med hjemmelslengde under 11 meter. Må 

gjelde både for torsk, hyse og sei.  

 

3. Ordninga med kondemnering må gjenopptas med et 

kondemneringstilskudd som tilsvarer dagens priser for salg av 

rettigheter i gruppa. 

 

4. Det innføres aktivitetskrav i gruppa. Da det viser seg at et stort 

antall fartøy ikke fisker sin tildelte kvote bør man gjeninnføre et 

aktivitetskrav. De som i løpet av tre år ikke har fisket en visas 

andel av sin kvote mister denne til gruppa, og gis anledning til å 

fiske i åpen gruppe uavhengig av reell lengde. 

 
5. Bifangstordninga for fartøy under 11 meter utvides for å gi bedre 

økonomisk grunnlag for å fiske på andre arter enn torsk. Dette 

gir også bedre periodisering slik at en større andel fiskes andre 

halvår. 

 

6. Samfiskeordninga utvides til også å gjelde blåkveite. 

 
 

 

Tomas Sagen, sekretær 


