
Postboks 6162 Langnes 
N-9291 Tromsø 
Org.nr.: 938 469 148 

Tlf.: +47 77 66 01 00 
firmapost@rafisklaget.no 
www.rafisklaget.no 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 
 
  
 
 
 
 
 
Vår ref: 19/92- 44/ GK     Dir  innvalg: 77 66 01 26  Deres ref.:                                              Dato:  04.11.2019 
 
 
 
SVAR - 19/5380-1 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I DELTAKERLOVEN OG 
HAVRESSURSLOVEN - OPPFØLGING AV MELD. ST. (2018-2019) 
 ET KVOTESYSTEM FOR ØKT VERDISKAPNING 
 
 
Innledning 
 
Det vises til høringsnotat av 8. oktober 2019. 
 
Norges Råfisklag tar ikke stilling til detaljerte problemstillinger som behandles i høringsnotatet. 
Vi ønsker imidlertid å knytte noen generelle bemerkninger til Nærings- og fiskeridepartementets 
forslag i tillegg til to kommentarer til foreslåtte endringer i havressursloven § 12 om kvoter for 
fartøy og § 14 om årlig kvoteutveksling.  
 
Helhetlig om høringen 
 
Norges Råfisklag er positive til man bekrefter ivaretakelse av de grunnleggende kravene til 
eierskap, f. eks. i deltakerloven §§ 5 og 6. Vi er positiv til intensjonen om en forenkling av 
kvotesystemet og mener det bør legges stor vekt på forutsigbarhet, kostnadsbegrensning, 
effektivitet og lønnsomhet i flåteleddet. Det vises i denne sammenheng til Norges Fiskarlags 
vedtak av 30. oktober 2019 i tilknytning til høringen. Norges Råfisklag støtter hovedtrekkene i 
vedtaket og de synspunkter som fremgår av dette. 
 
Til havressursloven § 12 
 
Det fremgår av høringsnotatet side 40 at havressursloven § 12, 1. ledd, ikke er til hinder for at det 
kan tildeles kvoter mellom fartøy også etter andre kriterier enn de som nevnes i bestemmelsen. 
Det vises da til kvotemeldingen kapittel 3.5.4 om at fartøy i åpen gruppe som er eiet av fiskere 
under 30 år skal få et kvotetillegg fra gruppekvoten til åpen gruppe som inngår i restkvoten i 
medhold av § 11, 2. ledd, 2. pkt. En slik åpning vil skape en kompleksitet som vil være krevende 
å håndtere med de tekniske løsninger som finnes i dag. Dette vil kreve store krav til tydelighet i 
kriterier og registerkvalitet.  
 



 
Til havressursloven § 14 
 
Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om årlig kvoteutveksling som en 
oppfølging av kvotemeldingen kapittel 3.2.3. Det foreslås dessuten å etablere en 
selvfinansierende markedsplass for å sikre effektiv, transparent og fleksibel kvoteutveksling. Før 
denne type ordninger kan innføres vil det være svært viktig at det finnes dataregistre som kan  
håndtere denne fleksibiliteten og som er oppdatert til enhver tid. Vår erfaring er at dette kan bli 
en utfordring.  For å holde kostnadene knyttet til markedsplassen på lavest mulig nivå, kan en 
god løsning være å benytte seg av etablerte ordninger som allerede finnes hos salgslagene. 
 
Avslutningsvis bemerkes at håndtering de ulike elementene for et fremtidig kvotesystem vil 
kreve digitale registre som til enhver tid er fleksible og oppdaterte.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES RÅFISKLAG 
 
Svein Ove Haugland Gerd I. Kristoffersen 
Administrerende direktør Juridisk rådgiver 
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