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Økt kvotetak og konsesjonskapasitet for pelagisk trål 

 

1. Bakgrunn 

Nærings- og fiskeridepartementet har hatt på høring et forslag om økning av 

kvotetakene fra 630 basistonn til 1000 basistonn, og at maksimal 

konsesjonskapasitet økes fra 1000 m3 til 1500 m3 for pelagiske trålere. 

 

Lønnsomheten til pelagisk trål har vært svingende og er betydelig dårligere 

enn i ringnotflåten, som i stor grad fisker på de samme fiskeartene. Denne 

ulikheten har historiske årsaker, men er ikke begrunnet ut over dette. 

Ettersom de fleste pelagiske trålerne er fullstrukturerte, har rederiene små 

muligheter til å styrke driftsgrunnlaget og fangstinntektene. En heving av 

kvotetaket og økning av maksimal konsesjonskapasitet kan bidra til noe 

utjevning av forskjellen, og i hvert fall sikre at den enkelte fartøyeier som 

ønsker å videreutvikle sin virksomhet, får fornyet mulighet til dette. 

 

 

2. Høringen 

Det er i alt mottatt elleve høringsuttalelser. 

 

FHL, Finans Norge, Fiskebåt og Norges Fiskarlag støtter departementets 

forslag. Pelagisk Forening støtter også forslaget, men mener at den foreslåtte 

økningen er høy.  

 

Norges Kystfiskarlag er imot forslaget og mener at grensene bør beholdes slik 

de er i dag. De ønsker ikke større enheter og flere kvoter på færre hender. 

Det samme gjelder Norsk Sjømannsforbund, som mener det er på tide å sette 

”strukturbremsene” på, da dagens kvotetak allerede gir tilfredsstillende 

lønnsomhet for både aktivitet og fornyelse. NSL er på generelt grunnlag 

skeptisk til ordninger som kan gi få utvalgte redere ytterligere mulighet til 

kvoteoppbygging. En økning av kvotetaket vil føre til en reduksjon av antall 

båter og dermed landinger til industrien. NSL er derfor ikke enig med 

departementet at dette ikke kan ha langsiktige konsekvenser for landsiden. 

FHL påpeker også at formuleringen om at forslaget ikke vil ha noen 

konsekvenser for landindustrien ikke nødvendigvis er helt presis, da en økt 

strukturering vil føre til færre fartøy. De mener likevel at dette vil ha mindre 

praktisk betydning i denne omgang 
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LO ønsker ikke å avgi uttalelse. Fiskeridirektoratet og Klima- og 

miljødepartementet (KLD) har ingen merknader til selve forslaget. 

Fiskeridirektoratet bemerker at selv om lønnsomheten til pelagisk trål er 

lavere enn ringnot har den likevel oppnådd bedre resultater enn torsketrål og 

konvensjonelle havfiskefartøy. Tall fra lønnsomhetsundersøkelsen viser også 

at de pelagiske trålerne har en relativt høy gjeldsbelastning, noe som 

forventes å kunne øke ytterligere ved økt mulighet for strukturering. Bruken 

av strukturordningene er imidlertid frivillig. Det vil derfor være den enkelte 

aktør som vil være best egnet til å vurdere om ytterligere strukturering er 

egnet til å øke rederiets og gjenværende fartøys lønnsomhet. Klima- og 

miljødepartementet minner om kravet til vurderinger etter §§ 8 – 12 i 

naturmangfoldloven, og at vurderingen skal komme frem i det endelige 

forslaget, jfr. § 7 i loven. KLD forstår også forslaget slik at det vil føre til 

færre, men større trålere med mulighet for endret redskapsbruk.   

 

3. Nærings- og fiskeridepartementets vurderinger 

Representantene for den gjeldende fartøygruppen (Fiskarlaget, Fiskebåt og 

Pelagisk forening) går enstemmig inn for forslaget. 

 

Fiskeindustrien er mer delt, der FHL er for og NSL er imot. Når det gjelder 

merknadene fra industrien om reduserte landinger, så  forventes mengden av 

landet fangst å være uendret selv om fangsten vil landes av noen færre fartøy. 

Dette kan selvsagt føre til noe færre landinger, men alt i alt antas det at økt 

kvotetak vil gi relativt små konsekvenser for landindustrien.  

 

Når det gjelder merknaden fra KLD er det ikke riktig at trålerne 

nødvendigvis blir større og dermed har en uheldig miljøeffekt. Dette kan like 

gjerne være omvendt, at færre fartøy kan gi et mer effektiv fangstmønster, og 

dermed gi økt klimagevinst. På bakgrunn av dette bør det heller ikke være 

nødvendig med en særskilt vurdering ihht naturmangfoldsloven, da økt 

kvotetak og konsesjonskapasitet for pelagisk trål ikke vil føre til endret 

påvirkning på naturmangfoldet i negativ forstand.  

 

4. Konsekvenser av forslaget 

De økonomiske og administrative konsekvensene av departementets forslag 

er minimale for forvaltningen. 

 

Med 32 fartøy i den aktuelle fartøygruppen som er konsentrert til et relativt 

begrenset geografisk område, må det samme kunne sies å være tilfelle hva 

gjelder eventuelle distriktspolitiske konsekvenser. En endring i denne 

gruppen vil heller ikke ha noen betydelige konsekvenser for landindustri, 

eller lignende. 

 

Jeg legger til grunn at forslagene vil medføre økt strukturering i gruppen. En 

av konsekvensene vil da være at det blir færre fartøy i drift i gruppen. 
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De bedriftsøkonomiske konsekvensene av forslagene vil avhenge av de 

disponeringer hvert enkelt rederi vil gjøre når muligheten for økt 

strukturering er til stede. For de som strukturerer ytterligere vil 

driftsgrunnlaget styrkes og inntektene potensielt øke. Samtidig kan 

investeringer føre til et økt finansieringsbehov i gruppen og en endret 

gjeldsituasjon i rederiene, inkludert økte finanskostnader. Bruken av 

strukturordningene er imidlertid frivillig, og slik jeg ser det er det rederiene 

som står nærmest til å vurdere lønnsomhet og finansiering i virksomheten. 

Jeg legger til grunn at momenter som utviklingen i fiske- og bunkerspriser 

og rentenivået mv. inngår i rederienes vurderinger. 

 

Som for all næringsvirksomhet er det aktørenes eget ansvar å vurdere denne 

typen investeringer, og i dette tilfellet om et økt driftsgrunnlag vil lønne seg 

eller ikke. På generelt grunnlag har erfaringene fra flere tiår med 

strukturering i fiskeflåten vist at lønnsomheten har blitt betydelig bedre. 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet  

 

t i l r å r : 

 

Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om 

strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 13. oktober 2006 nr. 

1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst 

fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 
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Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om 

strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 13. oktober 2006 nr. 

1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon………………… med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 

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

 

 

I 

 

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

følgende endringer: 

 

 

§ 13 andre ledd, første punktum (endret) skal lyde: 

 

Det kan ikke tildeles mer enn en kvote tilsvarende en basiskvote på 1000 tonn for de 

fiskeslag som er regulert ved bruk av basiskvoter, inkludert fartøyet egen basiskvote, for 

fiske med ett fartøy.  

II 

 

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

fiske og fangst gjøres følgende endringer: 

 

§ 2-8 fjerde ledd (endret) skal lyde:  

 

Det kan ikke fastsettes større konsesjonskapasitet for et fartøy enn 600 m³, eller 

inntil 1500 m³ ved sammenslåing. 

 

 

 

III 

 

Ikraftsetting 

 

 

Denne forskrift trer i kraft straks. 

 

 


