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Landingsmønsteret i torskefiskeriene 

De norske fiskerireguleringene er basert på et kvoteår som har fulgt kalenderåret og 
den syklus som er etablert for rådgivningen og de ulike kvoteforhandlingene. Dagens 
landingsmønster er i hovedsak et resultat av fiskens tilgjengelighet og fangstkostnader. 
Prisen som oppnås utenom høysesongen har ikke vært god nok til at det etablerte 
landingsmønsteret har blitt påvirket i særlig grad. 
 
Dagens landingsmønster blir av flere aktører i næringen karakterisert som 
problematisk, og de siste årene har det fra ulikt hold blitt fremmet forskjellige forslag 
for å jevne ut landingene over året. Et av forslagene er knyttet til endring av kvoteåret, 
slik at dette starter 1. september. Andre forslag som har blitt lansert er kvotefleksibilitet 
over årsskiftet og bifangstordning. Sistnevnte har vært en del av reguleringsopplegget i 
torskefisket de siste årene.  
 
Fiskeri- og kystdepartementet er i gang med en utredning hvor landingsmønsteret og 
eventuelle tiltak skal vurderes nærmere. Vi ønsker i denne sammenheng å få 
tilbakemeldinger fra næringen og andre aktører på en del konkrete spørsmål. 
Utredningen er i utgangspunktet avgrenset til torskefiskeriene i nord, ettersom 
diskusjonene i hovedsak har omhandlet disse.  
 
Departementet vil presisere at eventuelle endringer ikke bare avhenger av politiske 
beslutninger i Norge, men også må forankres og avtales internasjonalt – blant annet 
gjennom vedtak i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.    
 
Vedlagt følger de spørsmål/problemstillinger vi ber om en tilbakemelding på. Vi har 



Side 2 

også lagt ved et notat som beskriver utviklingen i landingsmønsteret for torsk over tid. 
 
Av hensyn til fremdriften i arbeidet ber vi om tilbakemelding innen  
10. september 2011.                
 
 
Med hilsen 
 
 
Vidar Landmark 
ekspedisjonssjef      Sverre Johansen 

avdelingsdirektør 
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Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 
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Fiskekjøpernes Forening 
Landsorganisasjonen i Norge 
Norges nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Norsk Sjømannsforbund 
Norges Kystfiskarlag 
Norges Fiskarlag 
Norges Råfisklag 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag 
Vest-Norges Fiskesalslag 
 
Finnmark fylkeskommune 
Troms fylkeskommune 
Nordland Fylkeskommune 
Nord-Trøndelag fylkeskommune  
Sør-Trøndelag fylkeskommune  
Møre og Romsdal fylkeskommune  
Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
 
NOFIMA Marked 
 
Fiskeridirektoratet 
Havforskningsinstituttet 
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Landingsmønsteret i torskefiskeriene - Spørsmål og problemstillinger  

tilbakemelding innen 10. september 2011 

 
1. Hva er hovedårsaken til dagens landingsmønster i torskesektoren? 

2. For hvilke fartøygrupper/-størrelser er dette et eventuelt problem? 

3. For hvilke foredlingsbedrifter/geografiske områder er dette et eventuelt 
problem? 

4. Er dagens kvoteår med start 1. januar en medvirkende årsak til problemet, 
og hvorfor er det eventuelt slik?  

5. Vil noen av disse eventuelle problemene løses ved å flytte starten på 
kvoteåret til 1. mai eller 1. september?  

6. Hvordan vil et kvoteår med start 1. mai eller 1. september påvirke/endre 
fangstmønster og fordeling av fangst mellom ulike reguleringsgrupper, ulike 
størrelsesgrupper og fartøy fra ulike deler av kysten? 

7. Hvordan vil kvoteår med start 1. mai eller 1. september påvirke/endre 
leveringsmønster og fordeling av leveringer geografisk? 

8. Vil en endring av kvoteåret endre fangst-/leveringsmønsteret over året? 

9. Vil det å flytte kvoteåret til start 1. mai eller 1. september påvirke/endre 
anvendelsen av råstoffet mellom fersk, frosset, saltet, tørket m.v? 

10. Hvilke konsekvenser vil det å flytte kvoteåret til start 1. mai eller 1. 
september få for det tradisjonelle skreifisket? 

11. Vil det å flytte kvoteåret endre bearbeidingsgraden i Norge? 

12. Vil det å flytte kvoteåret til start 1. mai eller 1. september kunne medføre 
endret beskatningstrykk på kysttorsk eller andre arter enn torsk/hyse/sei, 
og eventuelt på hvilken måte? 

13. Kan eventuelle problemer med kvoteår som starter 1. januar løses med 
kvotefleksibilitet mellom kvoteårene? 
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14. For hvilke fartøygrupper er det mest aktuelt med 
kvotefleksibilitet/kvotebank? 

15. Bør en kvotebank bare være åpen for at ufisket kvantum kan fiskes 
påfølgende år, og bør det være en første eller siste uttaksdato påfølgende år? 

16. Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til en kvotebank? 

17. Hva vurderes å veie tyngst samlet sett ved en endring av kvoteåret, 
fordelene eller ulempene? Er det andre alternativer som er bedre, inkludert 
ingen endringer fra dagens modell? 

18. I hvor stor grad har ordningen med bifangst bidratt til et jevnere 
landingsmønster?  

19. Bør bifangstordningen videreføres, og i så fall i hvilken form? 

20. Kan periodisering sammen med kvotefleks over året være en løsning? 

21. Hvordan har/vil strukturering virke(t) inn på landingsmønsteret? 

 

 
 
 
 
 
 


