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Høringsbrev - forslag om å innføre unntakshjemmel for slumpfiskeordningen i 
fisket etter lodde ved Island 

1. Innledning 
 
Slumpfiskeordningen er regulert i forskrift om strukturkvoteordning mv for 
havfiskeflåten, § 15. Med hjemmel i denne bestemmelsen kan Fiskeridirektoratet gi 
tillatelse til at inntil 20 % av kvoten av det enkelte fiskeslag som er nevnt i forskriftens § 
3 og som er tildelt for fiske med et fartøy som tilhører en fartøygruppe nevnt i § 1, kan 
fiskes med et annet fartøy i samme fartøygruppe. Etter strukturforskriften § 3 omfatter 
slumpfiskeordningen også lodde, herunder lodde ved Island. 
 
Fiskeridirektoratet har henvendt seg til Fiskeri- og kystdepartementet og gjort 
oppmerksom på at erfaringene fra fisket etter lodde ved Island sesongen 2011/2012 
viser at det i noen situasjoner er påkrevd å ha mulighet for å suspendere 
slumpfiskeordningen for å kunne gjennomføre en hensiktsmessig refordeling i dette 
fisket, slik at kvoten blir utnyttet.  
 
 

2. Nærmere om forslaget 
 
I forbindelse med refordeling av kvoten i fisket etter lodde ved Island kan det oppstå 
særskilte problemer med bruk av slumpfiskeordningen.   
 
Når et fiske skal refordeles, innhenter Fiskeridirektoratet informasjon om fangst, og 
vurderer enkeltfartøys deltakelse etter en eventuell refordeling. I vinterens fiske etter 
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lodde ved Island var det usikkerhet knyttet til om fartøyene ville benytte 
slumpfiskeordningen, og hvilke kvantum man hadde tilgjengelig til refordeling. En 
refordeling som omfatter "alle", i praksis nærmere 80 fartøy, vil innebære små 
individuelle kvoter og stor usikkerhet med hensyn til deltakelse. 
 
Det er som oftest nødvendig å behandle søknader om slumpfiske hurtig. Spesielt vil det 
kunne gjelde i fisket etter lodde ved Island hvor perioden fisket kan pågå er relativt 
kort. Følgene av det kan bli at den norske kvoten ikke er utnyttet når fiskemulighetene 
opphører ved Island 15. februar. Fiskeridirektoratet mener derfor det er behov for å 
kunne iverksette refordeling, basert blant annet på en vurdering av hvilke fartøy som 
reelt vil kunne delta, og dermed uten adgang til å overføre refordelt kvantum mellom 
fartøy. 
  
Fiskeridirektøren fremmet på denne bakgrunnen forslag om å innføre en 
unntakshjemmel for slumpfiskeordningen for fisket etter lodde ved Island på 
reguleringsmøtet 14. juni 2012. Reguleringsmøtet hadde ingen kommentarer til 
forslaget. 
 
Fiskeridirektoratet opplyser at Fiskebåtredernes Forbund i brev til Fiskeridirektoratet 
av 8. juni 2012 har foreslått at slumpfiskeordningen skal kunne suspenderes i 
sluttfasen av fisket etter lodde ved Island, dersom det blir nødvendig å sette i verk en 
kraftig overregulering for at totalkvoten skal bli oppfisket. 
 
Slumpfiskebestemmelsen er en kan-bestemmelse. Det innebærer at Fiskeridirektoratet 
kan gi tillatelse til å benytte slumpfiskeordningen, men at direktoratet også kan avslå en 
søknad.  En beslutning om å foreta en refordeling i loddefisket ved Island må skje i 
løpet av kort tid. En klar hjemmel til å suspendere slumpfiskeordningen når hensynet til 
gjennomføringen av fisket krever det, vil gjøre en rask refordeling mulig og samtidig 
sikre forutberegneligheten i dette fisket for fiskerne. 
  
Fiskeri- og kystdepartementet foreslår derfor å innføre et nytt annet ledd i forskrift av 4. 
mars 2005 om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten § 15 som gir 
Fiskeridirektoratet en klar hjemmel til å suspendere slumpfiskeordningen i fisket etter 
lodde ved Island.  
 
 

3. Høringsfrist 
 
Høringsfristen settes til 16. oktober 2012.  
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Forslag til endring av forskrift av 4. mars 2005 nr. 193 om 
strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten § 15  
 
§ 15 tredje ledd (nytt) skal lyde: 
 
Fiskeridirektoratet kan suspendere ordningen som nevnt i første ledd i fisket etter 
lodde ved Island, dersom hensynet til gjennomføring av fisket tilsier det. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sverre Johansen 
fung ekspedisjonssjef 
 

Christian Wormstrand 
fung avdelingsdirektør 
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Adresseliste: 
Fiskeridirektoratet 
Norges Fiskarlag 
Fiskebåtredernes forbund 
Norges Kystfiskarlag 
Pelagisk forening 
Norges Sildesalgslag 
Fiskeri- og Havbruksnæringen Landsforening 
Norske Sjømatbedrifters Landsforening 
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Norsk Sjøoffisersforbund 
Norsk Sjømannsforbund 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Sparebankforeningen 
 


