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I 
Bakgrunn 
Fra midten av 1990-tallet fikk hele torsketråler-, ringnot-, og grønnlandsreketrålflåten 
tilgang til å benytte enhetskvoteordningen. Det ble deretter etablert nye 
enhetskvoteordninger for disse samt konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter 
største lengde i 2000, seitrålerne i 2001 og industritrålerne i 2002.  
 
For ringnotgruppen gjaldt enhetskvoteordningen i sin opprinnelige utforming kun 
fiskeslagene sild, makrell, lodde og brisling. Dette innebar at dersom 
enhetskvoteordningen skulle benyttes måtte kvoter for fiske på øvrige fiskeslag 
oppgis. Dette hadde den virkning at de som hadde tillatelser i fisket etter kolmule, og 
benyttet enhetskvoteordningen før 2003, måtte oppgi denne for å kunne strukturere. 
Imidlertid ble vilkårene for bruk av enhetskvoteordningen for ringnotflåten endret i 
2003 til også å omfatte kolmule. Endringen fikk ikke noen virkning for de i 
ringnotgruppen som hadde benyttet enhetskvoteordningen på de opprinnelige vilkår.  
 
En lignende situasjon fant sted i torsketrålgruppen, hvor det opprinnelig bare var 
anledning til å tildele enhetskvote i fisket etter torsk og hyse. For disse ble 
enhetskvoteordningen endret i år 2000 hvoretter det også ble anledning til å tildele 
enhetskvote i fisket etter sei nord for 62ºN i den samme gruppen.  
 
Ved innføringen av strukturkvoteordningen for havfiskeflåten i februar 2005, ble det 
samtidig gjort enkelte endringer for de som allerede hadde strukturert gjennom den 
tidligere enhetskvoteordningen. Man valgte da en løsning hvor de som hadde mistet 
kvoten i fisket etter sei nord for 62 grader nord på grunn av at de hadde benyttet 
enhetskvoteordningen på de vilkårene som var satt for enhetskvoteordningen fra 1996, 
fikk tilbakeført kvotene i fisket etter sei.  
 
Dette forslaget ble behandlet i høringsnotat 26. november 2004 i forbindelse med 
forslag om å innføre en såkalt strukturkvoteordning for havfiskeflåten. Forslaget ble 
videre fulgt opp i kongelig resolusjon av 4. mars 2005. Resultatet ble som nevnt at 
torsketrålerne fikk tilbakeført de aktuelle tillatelsene i fisket etter sei. 
 
I høringen av forslaget om å tilbakeføre tillatelser i fisket etter sei nord for 62 grader 
nord, ble det fremhevet at tilsvarende burde gjøres gjeldende for de som hadde oppgitt 



kolmuletråltillatelse. Departementet ga i den forbindelse uttrykk for at dette 
spørsmålet ville bli gjenstand for en separat høring, med følgende uttalelse i kongelig 
resolusjon av 4. mars 2005 side 12-13: 
 
”Etter høringen er det fra et rederi påpekt at den samme problemstillingen også 
gjelder kvoten av kolmule for ringnotfartøy med kolmuletråltillatelse. (…) I og med at 
denne problemstillingen ikke var omtalt i departementets høringsnotat, og en 
tilsvarende endring som i torsketrålgruppen vil påvirke den fremtidige kvotetildelingen 
til øvrige kolmuletrålfartøy, anser departementet det for riktig ikke å gjennomføre 
tilsvarende endring for denne gruppen nå. Dette vil imidlertid bli tatt opp i en separat 
høring.” 
 
Høringen 
Departementet sendte den 21. desember 2007 på høring forslag om å tilbakeføre 
kolmulekvote til de som har oppgitt denne gjennom bruk av enhetskvoteordningen før 
2003. Dette på bakgrunn av ovennevnte tilbakeføring i 2005, for de som hadde oppgitt 
seikvote gjennom bruk av enhetskvoteordningen før 2000.  
 
Forslaget går konkret ut på at eventuelle fartøy nå får tildelt strukturkvote av kolmule 
med avkorting som om kolmulekvoten hadde vært inkludert siden 2000.  
 
To høringsinstanser har avgitt høringsuttalelse. Norges Fiskarlag støtter 
departementets forslag, mens Fiskeridirektoratet har påpekt at endringen ”vil ha et 
svært begrenset og på forhånd kjent omfang (1 fartøy)”. 
 
Forslag 
Det inntas en endring i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for 
havfiskeflåten § 14 annet ledd hvoretter ringnotgruppen blir inkludert i unntaket i 
bestemmelsens annet punktum.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
Fra Fiskeridirektoratet er det opplyst om ett konkret fartøy som har avgitt kvote som 
beskrevet ovenfor. Gruppen av ringnotfartøy med kolmuletråltillatelse består pr. 31. 
oktober d.å. av 44 fartøy med kvotefaktor 1 og 2 fartøy med kvotefaktor 1,425, til 
sammen utgjør dette 46,85 kvotefaktorer. Dersom en gjennomfører forslaget som er 
behandlet i dette høringsbrevet, vil summen kvotefaktorer øke til 47,7, altså en økning 
med 1,814%. Kvotemessig blir reduksjonen for de resterende fartøyene i denne 
gruppen den samme. 
 
Det er ikke nevneverdige administrative konsekvenser av forslaget. 
 
Ikrafttredelse 
Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks.  

 



 
II 

Bakgrunn og forslag 
Ved kongelig resolusjon 8. februar 2008 ble en rekke bestemmelser endret som følge 
av beslutningen om å endre størrelsesbegrensning for store kystfartøy fra den tidligere 
grensen på 28 meter største tillatte lengde til 300 kubikkmeter største tillatte 
lasteromsvolum. 
 
Dette gjaldt blant annet forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for 
havfiskeflåten § 13 tredje ledd, som nå inneholder en regel om at det ikke kan ”tildeles 
strukturkvote av lodde til et fartøy som har større lasteromsvolum enn 300 m3 på 
grunnlag av uttak av et fartøy med mindre lasteromsvolum enn 300 m3”.  
 
Bakgrunnen for denne regelen er at fartøy mindre enn 28 meter/nå 300 m³ har vært 
regulert i kystgruppen i loddefisket, mens større fartøy med loddetråltillatelse er en 
egen trålgruppe. Regelen i strukturkvoteforskriften skal forhindre at kvote flyttes fra 
kystgruppen til trålgruppen, gjennom bruk av strukturkvoteordningen for pelagisk 
trål/nordsjøtrålgruppen. 
 
Sør-Norges Trålerlag har påpekt at nevnte bestemmelse nå får den utilsiktede 
konsekvens at enkelte fartøy med pelagisk tråltillatelse som var over 28 meter, 
men hadde et lasterom mindre enn 300 kubikkmeter når forskriften trådte i kraft, nå 
faller ut av strukturkvoteordning for pelagisk trålgruppen for så vidt gjelder lodde. 
 
Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre bestemmelsen for å unngå denne 
utilsiktede konsekvensen. Dette gjøres ved at det lages et unntak for fartøy med 
pelagisk tråltillatelse. 
 
Høring  
Endringsforslaget har ikke vært på høring da det ansees åpenbart unødvendig. 
 
Ikrafttredelse 
Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks.  
 
 
Fiskeri- og kystdepartementet 

t i l r å r: 
 
Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for 
havfiskeflåten fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 



Forskrift om endring av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om 
strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten 
 
Hjemmel: Fastsatt ved kongelig resolusjon …………med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr 
40 om saltvannsfiske mv § 5a. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet. 
 

I 
 
I forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten gjøres 
følgende endringer: 
 
§ 13 tredje ledd skal lyde: 

Det kan ikke tildeles strukturkvote av lodde til et fartøy som har større 
lasteromsvolum enn 300 m3 på grunnlag av uttak av et fartøy med mindre 
lasteromsvolum enn 300 m3, med mindre det var tildelt pelagisk tråltillatelse for det 
uttatte fartøyet. En loddetråltillatelse kan i slike tilfeller heller ikke retildeles etter 
reglene i § 6 tredje ledd, med mindre det var tildelt pelagisk tråltillatelse for det uttatte 
fartøyet. 
 
§ 14 annet ledd skal lyde: 

Strukturkvoten skal i slikt tilfelle avkortes med 7% av den enhetskvoten som 
tildeles for hvert år det er tildelt enhetskvote til og med 2003, eller 5% for den som 
oppfylte vilkårene for å bli tildelt enhetskvote i inntil 18 år. For ringnot- og 
torsketrålgruppen gjelder at det skal tildeles strukturkvote av de fiskeslag som er 
omfattet av ordningen for fartøygruppen, jf. § 3, uansett hvilke fiskeslag som var 
omfattet av enhetskvoteordningen på det tidspunkt tildelingen startet. 
 
 

IV 
 

Ikraftsetting 
 
Endringene trer i kraft straks. 


