
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FORORD 
 

Ressurs- og havavdelingen i 
Fiskeridepartementet 

er ansvarlig fagavdeling for alle spørsmål 
knyttet til Norges forvaltning 

av de levende marine ressursene. 
 

Dette innebærer at den nasjonale  
forvaltningen av deltagelse og utøvelse av fisket,  

og  
internasjonale spørsmål knyttet til global og 

regional ressursforvaltning samt havmiljø tilligger avdelingen. 
 

Ressurs- og havavdelingen har også fagansvaret for salgslagene og førstehåndsomsetningen av 
fisk,  

 økonomiske forhold i fiskeflåten og  
utfordringene knyttet til strukturen i fangstleddet.  

 
Avdelingen har i tillegg ansvaret for Fiskeridepartementets kystkultursatsing,  

og er  
koordinerende fagavdeling  

for bruk og vern av kystsonen og sjøarealene. 
 

Fiskeridepartementets strategiplan 2001-2003,  
Fiskeridepartementets visjon ”Verdier fra havet – Norges framtid”  

og  
tiltaksplanen for realisering av strategiplan ligger til grunn for avdelingens arbeid. 

 
For å gi en samlet oversikt  

over den mangslungne saksporteføljen som passerer avdelingen  
i løpet av et arbeidsår har 
Ressurs- og havavdelingen  

utarbeidet denne faktaarksamlingen  
som en kortfattet innføring  

i 
det arbeidsområdet som avdelingen dekker.  

 
Denne samlingen er oppdatert i oktober 2003. 
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Faktaark I Kort om fiskerinæringen  

 
Fiskerinæringen har stor betydning for Norge, som en av landets største eksportnæringer, med en samlet 
eksportverdi i 2002 på ca. 29 milliarder kroner. Norge har i flere år vært blant verdens tre største eksportører av 
sjømat. I tillegg kommer en innenlands omsetning på mellom 4 og 5 milliarder kroner.  
 
I 2002 var førstehåndsverdien av Norges fiskerier 11,1 milliarder kroner, mens totalt omsatt førstehåndsverdi 
(inkludert utenlandske landinger) var på 14,2 milliarder kroner. Dette er en nedgang i forhold til 2001 på ca. 900 
millioner kroner.  
 
I 2002 var det totalt registrert 18.648 fiskere i Norge. Av disse sto 13.913 på blad B i manntallet, det vil si at de 
hadde fiske som ene- eller hovedyrke. 4.735 fiskere sto på blad A, dvs. at de hadde fiske som biyrke. 
De 5 fylkene med flest fiskere på blad B i 2002 var; Nordland med 3.396 fiskere, Møre og Romsdal med 3.311 
fiskere, Troms med 2.016 fiskere, Finnmark med 1.291 fiskere og Hordaland med 987 fiskere. 
  
Ved utgangen av 2002 var det 10.649 registrerte fiskefartøyer i Norge. Et stort antall av disse har liten og ingen 
fangst. 7.361 av de merkeregistrerte fartøyene er under 10 meter, mens 317 fartøy er over 28 meter. 
Gjennomsnittsalderen i fiskeflåten var 24,3 år ved utgangen av 2002. Nordland har flest merkeregistrerte fartøy 
med 2.727 fartøy, fulgt av Troms, Finnmark og Møre og Romsdal. Møre og Romsdal er det fylket som hadde 
flest havgående fiskefartøy, 115 fiskefartøy over 28 meter. Hordaland hadde 51 fartøy, Nordland 36 fartøy, 
Troms 31 fartøy, Finnmark 29 fartøy, mens Rogaland og Sogn og Fjordane hadde 21 fartøy hver over 28 meter. 
 
Gjennomsnittsfangsten i det norske fisket fra rundt 1960 og fram til i dag ligger rundt 2,5 mill. tonn årlig. Ser vi 
på de siste 20 årene falt fangstene med nesten 2 mill. tonn fra toppåret 1977 med 3,4 mill. tonn og fram til 1990 
med 1,6 mill. tonn. Fra 1990 økte fangstene igjen opp mot 2,5 mill. tonn, først og fremst takket være gunstig 
utvikling i bestandene av norsk arktisk torsk og norsk vårgytende sild. I 2002 var fangsten på ca. 2,9 mill. tonn.  
 
Fiskerinæringen er en viktig basisnæring i mange kystdistrikt. Finnmark er det fylket der fiskerinæringen har 
størst betydning. Fiskerinæringen er også meget viktig i Nordland, Troms, Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane. 
 
Norsk fiskeforedlingsindustri består av et stort antall små og mellomstore bedrifter som er spredt langs hele 
kysten. I 2001 var det registrert 484 fiskeforedlingsbedrifter i Norge. Antall sysselsatte i fiskeindustrien er 
redusert de siste 20 årene fra ca. 16.000 i 1975 til i underkant av 12.000 i 2001. Antall sysselsatte var nede i ca. 
10.500 i årene 1990-92, men steg litt igjen til 2001. Nedgangen i sysselsettingen var størst i hermetikkindustrien 
og sildemelindustrien. Fallende priser som følge av blant annet høy kronekurs har sammen med høy rente 
svekket likviditeten og lønnsomheten i fiskeindustrien i 2002 og i første halvår 2003. Dette har ført til flere 
konkurser og redusert sysselsetting i fiskeindustrien. 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark II Fiskeripolitiske mål 

 
I St.meld. nr. 18 (1977-78) ”Om langtidsplan for norsk fiskerinæring” ble følgende overordnede mål lagt til 
grunn. 
- Hovedtrekkene i bosettingsmønsteret skal bevares. 
- Ressursgrunnlaget skal vernes. 
- Folk skal sikres trygge og gode arbeidsplasser. 
 
I St.meld. nr. 93 (1982-83) ”Om retningslinjer for fiskeripolitikken” ble disse 3 målene utvidet med et fjerde 
mål: 
- Den reelle lønnsevnen i fiskerinæringen skal økes. 
 
Målene har blitt betraktet som sidestilte, men i St.meld. nr. 58 (1991-92) ”Om struktur- og reguleringspolitikk 
overfor fiskeflåten” ble vern av ressursgrunnlaget trukket fram som det mest sentrale målet i fiskeripolitikken. 
 
I St.meld. nr. 51 (1997-98) ”Perspektiver på utviklingen av norsk fiskerinæring” er det gitt denne 
målformuleringen:  

”Fiskeripolitikken skal legge til rette for en lønnsom utvikling av fiskerinæringen. En bærekraftig 
ressursforvaltning er en forutsetning for å oppnå dette. Gjennom markedsorientering og økt 
verdiskaping skal næringen bidra til gode arbeidsplasser og bosetning langs kysten.” 

 
Hovedmålene for norsk fiskeripolitikk har således ligget fast over mange år, men ordlyden,  
tolkningen og forståelsen av innholdet har endret seg med utviklingen i fiskeriene og med generelle politiske 
kursendringer. 
 
Det sentrale målet i fiskeripolitikken er å realisere målet om en lønnsom utvikling av fiskerinæringen. For at 
fiskerinæringen i framtiden skal kunne bidra i distrikts- og sysselsettingspolitikken er lønnsomhet basert på en 
bærekraftig ressursforvaltning en forutsetning. Sentralt i dette arbeidet er realiseringen av de visjoner flere 
toneangivende forskningsmiljøer i Norge har presentert i ulike rapporter. Blant disse vitenskapelige miljøene er 
Norges Forskningsråd og Vitenskapsselskapene i Trondheim. Disse rapportene setter fokus på potensialet for en 
betydelig økt verdiskaping basert på fornybare marine ressurser. I Norges Forskningsråds rapport ”Et hav av 
muligheter” anslås potensialet i fiskeri- og havbruksnæringen å være på vel 100 mrd. kr i en konservativ 20 års-
framskriving av dagens eksportverdi. I rapporten ”Norges muligheter for verdiskapning innenfor havbruk” som 
er utgitt av Vitenskapsselskapene i Trondheim anslås potensialet for verdiskaping til 76 mrd. kr i 2010, 160 mrd. 
kr i 2020 og ca. 240 mrd. kr i 2030. 
 
Fiskeridepartementets arbeider nå med å utforme en strategi for å utløse verdiskapningspotensialet i marin 
sektor, under Regjeringsutvalget for Marin Verdiskapning. 
 
 
Oppdatert  13.08.03 
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Faktaark III ”Strategiplan 2001-2003. Verdier fra havet – Norges framtid” 

 
Fiskeridepartementets visjon er ”Verdier fra havet – Norges framtid” 
Norge rår over noen av verdens mest produktive fjord-, kyst- og havområder. Dette gir unike muligheter for 
framtidig verdiskaping basert på havets egne produksjonsressurser. Gjennom det århundret vi har bak oss har 
fiskerinæringen vist evne til tilpasning og nyskapning. Norge har både erfaring og kompetanse til å fremme en 
økt verdiskaping. Det er disse fortrinn som gjennom en felles satsing skal danne grunnlaget for ny vekst, og det 
er disse fortrinn som gjør fiskeri- og havbruksnæringen til mulighetenes næring. 
 
Den framtidige nasjonale velferden vil avhenge av hvordan vi i årene som kommer erstatter nedgangen i 
oljeinntektene. En lønnsom fiskeri- og havbruksnæring vil være avgjørende for mulighetene til å opprettholde 
velferdsnivået i Norge.  
 
Fiskeriforvaltningen har derfor en stor oppgave i å legge til rette for en ønsket næringsutvikling og  
intensjonen i strategiplanen er at Fiskeridepartementet skal være et departement for utløsning av verdiskaping. 
 
Skal det lykkes er det en forutsetning at vi har en effektiv organisering og en velutviklet plan for hvordan dette 
skal gjøres. Fiskeridepartementets strategiplan er et nødvendig og viktig verktøy for å håndtere de utfordringer 
som forvaltningen står overfor. 
 
Fiskeridepartementets overordnede mål  
- å sikre rammebetingelser for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring og annet marint basert 
næringsliv, slik at disse næringene de nærmeste tiår kan realisere en verdiskaping mange ganger dagens.  
 
For å nå det overordnede målet har Fiskeridepartementet definert et antall hovedmål. Hovedmålene beskriver 
ønskede resultater på alle de for departementet strategisk viktige områder.  
 
Fiskeridepartementets hovedmål på Ressurs- og havavdelingens tilgrensende arbeidsfelt  
- aktiv og samordnet ivaretakelse av Norges interesser som havnasjon i internasjonalt handels-, miljø- og 
ressurssamarbeid, 
- realisering av det langsiktige avkastningspotensialet fra fiskebestandene gjennom en ansvarlig 
ressursforvaltning, rasjonelle beskatningsstrategier og ansvar for det biologiske mangfold,  
- en fiskeflåte og fiskeindustri som er kapasitetstilpasset et bærekraftig ressursuttak,  
- en høy forskningsinnsats som bidrar til at Norge er i kunnskapsfronten på marin FoU og gjennom dette utvikle 
en nyskapende, lønnsom og bærekraftig marin næring som er internasjonalt ledende. 
 
Strategi 2001-2003  
Departementets arbeid skal forankres i visjonen og målene. Dette innebærer at arbeidsområder som er av sentral 
betydning for verdiskapingen, som gir størst uttelling eller der påvirkningsmulighetene er størst, skal prioriteres.  
 
Fiskeridepartementets satsingsområder på Ressurs- og havavdelingens tilgrensende arbeidsfelt 
Forskning og utvikling (FoU) - Fiskeridepartementet vil legge til rette for en høy og målrettet FoU-innsats slik at 
norske forskningsmiljø fortsatt er i forskningsfronten på sentrale områder i fiskeri- og havbruksnæringen.  
 
Genressurser og uutnyttede ressurser i det marine miljø har egenskaper som kan bidra til betydelig økt verdivekst 
fra marin sektor. Fiskeridepartementet vil bidra til å utvikle et lovverk som sikrer Norge retten til disse 
ressursene og til avkastningen av utnyttelsen. 
 
Nasjonalt miljøansvar - En forutsetning for å realisere verdiskapingspotensialet i fiskeri- og havbruksnæringen er 
et rent hav og et godt havmiljø. Fiskeridepartementet vil ivareta Regjeringens samlede og overordnede 
miljøpolitikk på det marine området, med hensyn både til bruk og vern, og følge dette opp gjennom den løpende 
forvaltning. 
 
Internasjonalt arbeid innenfor ressurs-, hav- og havbruksforvaltning - Fiskeridepartementet skal være aktivt med 
i internasjonalt arbeid knyttet til rammebetingelser for næringsutvikling. Fiskeridepartementet skal rette 
innsatsen mot faser i dette arbeidet der muligheten for påvirkning er størst. Norske interesser i forhold til 
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fellesbestander skal sikres gjennom fiskeriforhandlinger. Fiskeridepartementet skal bidra til at Norge engasjerer 
seg i internasjonal normsettende utvikling innenfor internasjonal havrett, havbruk, kystsoneforvaltning og andre 
havmiljøprosesser av betydning for fiskeri- og havbruksnæringen slik at Regjeringens overordnede politikk 
ivaretas. 
 
Strategier for forvaltning av fiskebestandene - Fiskeridepartementet skal utvikle helhetlige forvaltningsstrategier 
for alle viktige fiskeslag og havpattedyr. Strategiene skal omfatte både sammenhengen mellom ulike fiskeslag og 
sammenhengen gjennom hele verdikjeden der hensynet til flåte, foredling og eksport ivaretas. Det må legges til 
rette for en langsiktig fordelingspolitikk slik at det oppnås mest mulig stabile rammebetingelser for 
næringsutøverne. Dette innebærer også at det gjennomføres en kontroll med ressursuttaket og at det fastsettes et 
regelverk for regelbrudd som sikrer en ansvarlig ressursforvaltning. 
 
Fiskeflåte og industri - I den tradisjonelle fiskerinæringen vil utfordringene i flåte- og industrileddet, og den 
gjensidige tilpasningen og avhengigheten mellom disse, kreve utvikling av nye rammevilkår.  
 
Verdiskaping og areal - Tilgang til areal er en av de viktigste rammebetingelsene for næringene langs kysten. 
Fiskeridepartementets mål er å sikre tilgangen på tilstrekkelige sjøarealer for utvikling av fiskeri- og 
havbruksnæringen, ved å være en aktiv deltaker i prosesser hvor rammebetingelsene for bruk av kystsonen 
legges. 
 
 
Oppdatert  12.09.03 
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Faktaark IV Internasjonale arrangementer, konvensjoner og organisasjoner 

 
ACE - Advisory Committee on Ecosystems. Rådgivende komité for økosystemer under ICES. Komiteen ble 
etablert høsten 2000 for å bringe en videre økosystemtilnærming inn i ICES’ rådgivning til forskning og 
forvaltning. Komitéen er også ment å fungere som en brobygger mellom fiskeri- og miljøforskningen. 
(www.ices.dk/iceswork/ace.asp) 
 
ACFM - Advisory Committee on Fisheries Management. Rådgivende komité for fiskeriforvaltning under ICES. 
ACFM henter inn vitenskapelig bakgrunnsmateriale fra medlemslandene og gir årlige råd om fangstmengden for 
de viktigste fiskeslagene i det nordøstlige Atlanterhavet. (www.ices.dk/iceswork/acfm.asp) 
 
ACME - Advisory Committee on Marine Environment. Rådgivende komité for marint miljø under ICES. 
(www.ices.dk/iceswork/acme.asp) 
 
Agenda 21 - Vedtatt på FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992 (UNCED), og er en 
internasjonal handlingsplan for arbeidet med miljø og utvikling inn i det neste århundre. 
(www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21)  
 
ARKTISK RÅD - Arctic Council. I 1991 opprettet de arktiske stater som her er USA, Canada, Russland, Norge, 
Sverige, Finland, Danmark/Grønland og Island en miljøvernstrategi kalt AEPS, Arctic Environment Protection 
Strategy. Samarbeidet mellom de arktiske statene har i første rekke vært et miljøsamarbeid, men utviklingen har 
gått i retning av ønsker om et mer omfattende samarbeid om bærekraftig utvikling i den arktiske region. 
Opprettelsen av Arktisk Råd i 1996 kan ses som et uttrykk for dette. Urbefolkning fra de arktiske landene har 
status som faste observatører. En rekke andre interesseorganisasjoner som for eksempel miljøvernorganisasjoner 
deltar også i samarbeidet. (Se Faktaark B-13 om Arktisk Råd) (www.arctic-council.org/index.html) 
 
ASCOBANS - Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas - Avtale om 
beskyttelse av småhvaler i Østersjøen og Nordsjøen. Innenfor rammene av Bonn-konvensjonen fra 1979 om 
beskyttelse av vandrende arter av ville dyr er det blitt ferdigforhandlet en regional avtale om beskyttelse av små 
hvaler i Østersjøen og Nordsjøen. Avtalen legger opp til beskyttelse av småhvaler ved forbud mot fangst i 
Nordsjøen og Østersjøen samt samarbeid om vitenskapelig registrering, overvåkning og forvaltning av 
småhvaler, herunder modifikasjoner av fiskeredskaper med henblikk på å unngå utilsiktet bifangst. Det skal 
videre samarbeides med henblikk på å forebygge utslipp av stoffer i havmiljøet som kan utgjøre potensielle 
trusler mot dyrenes sunnhet mv. Norge er ikke medlem av ASCOBANS, men deltar i det vitenskapelige 
samarbeidet. (www.ascobans.org) 
 
BASEL-konvensjonen - Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Waste and 
their Disposal - Konvensjonen om eksport av farlig avfall. Vedtatt 1989 og trådte i kraft 1992. Konvensjonen ble 
ratifisert av Norge i 1990. Pr. 10. juni 2003 har 158 parter inkl. EU tiltrådt konvensjonen. (www.basel.int) 
 
BERN-konvensjonen - Convention on the Conservation of European Wildlife and natural Habitats - 
Konvensjon om vern av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Vedtatt 1979. Ratifisert av Norge i 
1986. (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/WhatYouWant.asp?NT=104)  
 
BONN-konvensjonen - Convention on the Conservation om Migratory Species of Wild Animals (også forkortet 
CMS – Convention on Migratory Species) - Konvensjon om vern av trekkende arter av ville dyr, vedtatt 1979. 
Konvensjonen trådte i kraft 1. november 1983 og ble ratifisert av Norge 1. august 1985. Pr. 1. juni 2001 hadde 
75 land sluttet seg til konvensjonen. En rekke avtaler og intensjonsavtaler er opprettet under denne 
konvensjonen. I 1990 ble konvensjonen utvidet til også å gjelde deler av tannhvalbestandene i Nordsjøen. 
(www.wcmc.org.uk/cms/)  
 
CBD - Convention on Biological Diversity - Konvensjonen om biologisk mangfold 
(Biodiversitetskonvensjonen) ble vedtatt under Rio-konferansen i 1992 (UNCED), og ble ratifisert av Norge 
samme år. I 2000 var den ratifisert av 179 land. Gjennom denne konvensjonen har landene forpliktet seg til å 
arbeide for vern og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet. Under konvensjonen er det opprettet en 
vitenskapskomite (SBSTTA), som gir råd til partsmøtene (COP). Konvensjonens sekretariat ligger i Montreal. 
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På partsmøtet i 1998 ble det vedtatt et program for arbeidet med kyst og marint biologisk mangfold. (Faktaark B-
10 om CBD) (www.biodiv.org) 
 
CCAMLR - Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources - Konvensjonen for 
bevaring av levende marine ressurser i Antarktis. Vedtatt i 1980 og trådte i kraft 1982. Konvensjonen ble 
ratifisert av Norge i 1984. Pr. 30. april 1999 hadde konvensjonen fått tilslutning fra 29 parter. CCAMLR ble 
grunnlagt for å bevare og regulere beskatning av levende marine ressurser i Antarktis. Øverste organ for 
konvensjonen er Kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis. Kommisjonen holder årlige 
møter. Norge er medlem av kommisjonen. Basert på vitenskapelige data vedtar kommisjonen bl.a. 
bevaringsvedtekter om adgangen til å delta i fiske, kvoter, bifangst, redskaper, fiskeområder og perioder. Norske 
fartøy fisker for tiden ikke i CCAMLR-området, men det står norske interesser bak noe av fisket som foregår i 
konvensjonsområdet. (Se Faktaark A-21 om CCAMLR) (www.ccamlr.org)  
 
CFP - Common Fisheries Policy. EU-landenes felles fiskeripolitikk - vedtatt av EU landenes fiskeriministre i 
1983. En reform av den felles fiskeripolitikken ble vedtatt av Fiskerirådet i desember 2002. De viktigste 
endringene innebærer en mer langsiktig fiskeriforvaltning, en ny flåtepolitikk med sikte på å redusere 
overkapasiteten, bedre håndheving av reglene og større deltakelse av berørte aktører i styringen av 
fiskeripolitikken. (http://europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm) 
 
CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Konvensjonen om 
internasjonal handel med truede dyre- og plantearter. Konvensjonen ble vedtatt 3. mars 1973 og trådte i kraft 1. 
juli 1975. Norge ratifiserte konvensjonen 25. oktober 1976. Pr. 1. oktober 2003 er konvensjonen ratifisert av 164 
land. Formålet med konvensjonen er å beskytte truede planter og dyr. Dette skjer ved å regulere internasjonal 
handel og privat inn- og utførsel av arter som er listet. Utførsel av disse artene krever eksporttillatelse. 
Konvensjonen omfatter kun få, sjeldne fiskearter. Interessen for å liste marine arter er imidlertid økende. (Se 
Faktaark D-4 om CITES) (www.cites.org)  
 
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CoC) - Beskrivelse (kodeks) av prinsipper og internasjonale 
standarder for utøvelse av ansvarlig fiskeri, med formål å sikre effektiv bevaring, forvaltning og utvikling av 
levende marine ressurser. Vedtatt av FAO 31. oktober 1995. På FAOs 27. konferanse den 24. November 1993 
ble den såkalte ”Compliance Agreement” (Agreement to Promote Compliance with International Conservation 
and Marine Measures by Fishing Vessels on the High Seas) vedtatt. Norge sluttet seg til avtalen i 1994. Avtalen 
trådte i kraft da 25 parter hadde tiltrådt avtalen. Pr. okt. 2003 har 27 parter tiltrådt avtalen. Denne avtalen utgjør 
en del av CoC. (www.fao.org/fi/agreem/codecond/codecon.asp) 
 
CONSSO - Committee of North Sea Senior Officials - Nordsjøkomiteen. Komiteen møtes en gang i året for 
oppfølging av tidligere beslutninger i Nordsjøsamarbeidet og forberedelse av påfølgende Nordsjøkonferanse. 
Neste ministerkonferanse finner sted i Sverige i 2005 og skal fokusere på shipping og fiske. Sverige har 
formannskapet fram til 2005. (Se Faktaark B-14 om Nordsjøsamarbeidet) (http://www.dep.no/md/nsc/) 
 
CSD - Commission on Sustainable Development - FNs kommisjon for bærekraftig utvikling. Kommisjonen ble 
etablert for å følge opp FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro 1992 (UNCED). Kommisjonen 
har årlige møter. På kommisjonens møte i 1999 (CSD 7) var hav og havmiljø, herunder fiskerier, ett av 
hovedtemaene. På FNs 54. generalforsamling i 1999 ble det, på henstilling fra CSD 7 og utfra behov for en bedre 
samordning av havspørsmål innen FN, vedtatt opprettet en ekspertgruppe som skal bidra til forberedelser av de 
årlige havdebattene i Generalforsamlingen (”ocean consultative process”). Innspill til, og rapportering fra CSD 
koordineres av UD gjennom CSD-utvalget, hvor Fiskeridepartementet deltar. (Se Faktaark B-11 om CSD).  
(www.un.org/esa/sustdev/csd.htm).  
 
FAO - Food and Agricultural Organization - FNs matvareorganisasjon. FAO ble etablert i 1945 og arbeider 
aktivt bl.a med å utvikle internasjonale regler innen alle deler av fiskerinæringen. FAOs råd besluttet i 1992 at 
det skulle utarbeides en handlingsplan for forsvarlig fiskeri med henblikk på å sikre en bærekraftig utnyttelse og 
utvikling av havets levende ressurser. Handlingsplanene omfatter retningslinjer for fiskeriforvaltning, 
akvakultur, integrert forvaltning av kystnære områder, bearbeiding og handel med fisk og fiskeriforskning. Den 
internasjonale ansvarskodeksen for ansvarlig fiskeri (Code of Conduct for Responsible Fisheries) ble vedtatt i 
oktober 1995. Fiskerispørsmål drøftes av FAOs medlemsland i Fiskerikomiteen (COFI) som møter annet hvert 
år. Neste møte er i 2005. Den norske FAO-komitéen koordinerer norske innspill og rapportering til besluttende 
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møter i FAO. Fiskeridepartementet deltar i FAO-komitéen som koordineres av UD. (Se Faktaark F-4 om FAO). 
(www.fao.org)  
 
HNA - High North Alliance - Høge Nord Alliansen. Organisasjonen ble stiftet i 1991 og har sitt sete i Reine i 
Lofoten. Organisasjonen ble etablert som følge av kampanjene for total forbud mot kommersiell fangst av hval 
og sel. Organisasjonens formål er, på et vitenskapelig grunnlag, å fremme kystsamfunns rett til bærekraftig 
beskatning av hval og sel. Organisasjonens arbeid støttes av Fiskeridepartementet. (www.highnorth.no) 
 
ICCAT - International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas - Den internasjonale konvensjonen 
for bevaring av atlantisk tunfisk. Konvensjonen ble vedtatt i 1966 og trådte i kraft i 1969. Pr. 1. oktober 2003 har 
37 parter inkl. EU sluttet seg til konvensjonen. Norge er p.t. ikke medlem, men det vil i løpet av høsten 2003 
fremlegges en stortingsproposisjon om samtykke til Norges tiltredelse til ICCAT-konvensjonen. Det tas sikte på 
at Norge blir medlem av ICCAT i løpet av 2003. Norge har deltatt som observatør på kommisjonsmøtene siden 
1998. (Se Faktaark A-22 om ICCAT) (www.iccat.es) 
 
ICES - International Council for the Exploration of the Sea - Det internasjonale havforskningsrådet. ICES er en 
uavhengig, vitenskapelig organisasjon som gir regionale fiskeriorganisasjoner, EU og nasjonalstatene langs 
Nord-Atlanteren råd om forvaltningen av det marine miljøet og de marine ressursene. ICES har en rådgivende 
komité for fiskeriforvaltning, ACFM - Advisory Committee on Fisheries Management, for havmiljø, ACME – 
Advisory Committee on Marine Environment og en nyopprettet for økosystemer, ACE - Advisory Committee on 
Ecosystems. Norge har i 2003 visepresident til ICES og formann i ACE. For å bedre rådgivningen til 
forvaltningen ble det i 2000 opprettet en paraplykomité MCAP – Management Committee on the Advisory 
Process hvor lederne av de rådgivende komitéene deltar. ICES gir myndighetene råd om størrelsen på 
fiskebestandene, totalkvoter og andre reguleringsmekanismer. Med utgangspunkt i denne rådgivningen drøfter 
og fastsetter Norge de årlige kvotene og andre reguleringer for de enkelte fiskebestandene med de aktuelle 
partene. ICES gir også vurderinger og råd om det marine miljø. (Se Faktaark A-7 om Ressursrådgivning/ICES) 
(www.ices.dk) 
 
ICRW - International Convention for the Regulation of Whaling – Den internasjonale konvensjonen for 
regulering av hvalfangst. Konvensjonen ble vedtatt i 1946 og trådte i kraft 10. november 1948. Ratifisert av 
Norge samme dag som ikrafttredelsen. Pr. 10. oktober 2003 er 51 parter tilsluttet konvensjonen. Formålet med 
konvensjonen er å sikre en bærekraftig utnyttelse og utvikling av hvalbestanden. Den internasjonale 
hvalfangstkommisjon, IWC, skal ivareta konvensjonens oppgaver. (www.oceanlaw.net/texts/iwc.htm) 
 
IMO - International Maritime Organization - FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon. Organisasjonen 
administrerer flere konvensjoner og komiteer. (www.imo.org)  
 
IUCN - International Union for Conservation of Nature (The World Conservation Union) - Verdens 
naturvernunion. IUCN er en sammenslutning av stater (75 pr oktober 2003), statlige institusjoner eller styrer 
(108) og frivillige organisasjoner (772). I tillegg deltar ca. 10.000 forskere og eksperter fra i alt 181 land. 
Organisasjonen ble grunnlagt i 1948 og har til formål å bevare naturens integritet samt fremme en bærekraftig 
utnyttelse og bevaring av naturressursene. IUCN er den eneste internasjonale organisasjon som har 
naturbeskyttelse som eneste formål. På de treårlige møtene i Generalforsamlingen vedtas en lang rekke 
resolusjoner om naturbeskyttelse, inklusive de levende marine ressurser, som videreformidles til FN-
organisasjonene. Resolusjonene er ikke juridisk bindende for de enkelte medlemmer, men de vil ofte virke 
moralsk forpliktende. IUCN bidrar også med vitenskapelige opplysninger både regionalt og globalt. Norge er en 
av de største bidragsyterne til IUCN. IUCN-Nasjonalkomite for Norge ble opprettet i 1998. MD koordinerer 
arbeidet i komiteen som er åpen for alle norske IUCN-medlemmer. Fiskeridepartementet deltar i komiteen. (Se 
Faktaark B-15 om IUCN). (www.iucn.org) 
 
IWC - International Whaling Commission - Den internasjonale Hvalfangstkommisjonen. IWC skal ivareta 
oppgavene til Konvensjonen for regulering av hvalfangst, ICRW (s.d.), og består av medlemmer fra de 
kontraherende parter til konvensjonen. (Se Faktaark A-30 om Hvalfangst) (www.iwcoffice.org)  
 
KLIMA-konvensjonen - FNs rammekonvensjon om klimaendringer ble vedtatt i mai 1992. Konvensjonen 
trådte i kraft 21. mars 1994 og er til nå ratifisert av 125 land samt EU. I samsvar med føre-var-prinsippet er det i 
klimakonvensjonen etablert et langsiktig mål om å hindre en uønsket menneskeskapt klimautvikling. 
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Konvensjonens endelige mål er en stabilisering i konsentrasjonene av klimagasser i atmosfæren på et nivå som 
vil forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet. En milepel i dette arbeidet ble ministermøtet i 
Kyoto desember 1997, hvor det ble inngått forpliktende avtaler om reduksjon av utslipp av klimagasser. Under 
klimakonvensjonen vil det være krav knyttet til CO2-utslipp som vil være relevant for fiskeflåten. MD 
koordinerer det norske engasjementet innenfor Klima-konvensjonen og arbeid knyttet til utslipp av NOx. Etter ny 
sesjon i Brussel i juli 2001 er det klart at Kyoto-avtalen vil få bred nok tilslutning til at den vil bli gjort 
gjeldende. (http://unfccc.int)  
 
LONDON-konvensjonen - Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 
Matter - Konvensjon inngått i 1972 om bekjempelse av havforurensninger ved dumping av avfall og annet 
materiale fra skip og fly. Konvensjonen trådte i kraft i 1975. 
(www.londonconvention.org/London_Convention.htm)  
 
LRTAP - Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution - Konvensjonen om langtransportert, 
grenseoverskridende luftforurensning. Konvensjonen ble vedtatt 13. november 1979 og trådte i kraft 16. mars 
1983. Pr. 25. september 2003 har 49 parter, inkl. EU og også Norge, ratifisert protokollen. NOx-protokollen av 
1988 forpliktet partene til å stabilisere utslippene på 1987-nivå senest innen utgangen av 1994. Arbeidet med å 
reforhandle protokollen startet i 1994. Ny protokoll ble ratifisert av Norge i 1999 i Gøteborg. 
Hovedkonklusjonen av betydning for fiskerisektoren er at Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av 
NOx-gasser til et nivå som innebærer en reduksjon på 28% i forhold til 1990-nivået. Denne reduksjonen skal 
være oppnådd innen 2010. (www.unece.org/env/lrtap/)  
 
MARPOL-konvensjonen - Konvensjon om hindring av forurensning fra skip. Under FNs skipsfartorganisasjon 
(IMO) er det vedtatt en egen konvensjon om hindring av forurensning fra skip. Norge ratifiserte konvensjonen i 
1980. Under konvensjonen er det flere annekser. IMO er nå i sluttfasen med utarbeidelse av internasjonalt 
regelverk for luftutslipp fra skip. Regelverket vil inngå som et nytt anneks. 
(www.londonconvention.org/marpol_73.htm)  
 
MCAP - Management Committee on Advisory Processes. Paraplykomité under byrået i ICES. Opprettet 2000. 
 
MR-FISK/MR-Jord og skog - Ministerrådet for fisk, jord og skog under Nordisk Ministerråd (NMR) er et 
samarbeid mellom de nordiske lands fiskeri- og fødevareministre. Ministerrådet fastlegger de overordnede 
rammer for det nordiske samarbeidet på matområdet "fra fjord og jord til bord". Inntil 26. juni 2001 var MR-Fisk 
og MR-Jord og skog separate ministerråd, men ble da formelt slått sammen til ett felles ministerråd. På 
dagsorden er det flere faste dagsordenpunkter. Ministrene utveksler fast informasjon om viktige nasjonale saker 
som også har nordisk relevans. Det foretas ellers også normalt utveksling av informasjon om aktuelle EU/EØS 
saker. (www.norden.org/fisk/sk/index.asp) (www.dep.no/fid/norsk/p30000589/index-n-n-a.html)  
 
NAC – North Atlantic Conference. Den nordatlantiske konferansen ble avholdt første gang i 2001 på Færøyene. 
Formålet er et diskusjonsforum om fiskeri- og miljøspørsmål i Nord-Atlanteren mellom ministre, 
statsforvaltningen og samfunnene fra landene rundt det nordlige Atlanterhavet. Disse har i stor grad felles 
interesser i bærekraftig bruk av havets ressurser og at havområdene holdes rene og produktive. Den andre 
konferansen ble holdt på Shetland i 2003. Norge vil være vertskap for den 3. konferansen i 2005.  
 
NAF - Nordisk Arbeidsgruppe for Fiskeriforskning (NAF) ble etablert i 1989 for å gi råd til NEF og 
fiskeriministrene om forsknings- og utviklingsrelaterte emner på fiskerisiden, og skal foreta vitenskapelig 
vurdering av prosjektsøknader. Arbeidsgruppen kan også foreslå egne prosjekter for NEF. NAF har også til 
formål å medvirke til et bedre samarbeid innen fiskeriforskningen i Norden. (www.norden.org/fisk/sk/naf.asp)  
 
NAFO - Northwest Atlantic Fisheries Organization - Den nordvest-atlantiske fiskeriorganisasjonen. 
Norge, Island, Færøyene, Grønland, Russland, Canada, USA og EU mfl. deltar. NAFO har egen vitenskapelig 
komite som gir råd vedrørende fiskeressursene innen området ved Vest-Grønland og sørover. NAFO fastsetter 
kvoter i internasjonalt område mellom Grønland, Canada og USA, i samråd med nasjonalstatene for vandrende 
bestander. (Se Faktaark A-20 om NAFO) (www.nafo.ca)  
 
NAFMC - The North Atlantic Fisheries Ministers Conference - Den nord-atlantiske fiskeriminister-konferanse 
hadde sitt første møte i 1995. Ministrene møtes årlig. Konferansen tar sikte på å diskutere tema av felles 
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interesse innen fiskeriforvaltning. Deltakende parter er Canada, Grønland, Island, Færøyene, EU, Norge og 
Russland. (Se Faktaark F-5 om NAFMC)  
 
NAMMCO - North Atlantic Marine Mammal Commission - Den nord-atlantiske sjøpattedyrkommisjonen. 
Avtalen om samarbeid om forskning, bevaring og forvaltning av sjøpattedyr i Nordatlanteren ble inngått av 
Færøyene, Grønland , Island og Norge i 1992. Avtalen ivaretas av en kommisjon, NAMMCO. Formålet er å 
sikre forskning og en bærekraftig utnyttelse og utvikling av arter og bestander av sjøpattedyr (hval, sel, hvalross) 
i Nord-Atlanteren. (Se Faktaark A-30 om Hvalfangst) (www.nammco.no)  
 
NASCO - North Atlantic Salmon Conservation Organization - Den internasjonale organisasjonen for bevaring 
av nord-atlantisk laks. Organisasjonen skal følge opp Konvensjonen om bevaring av nord-atlantisk laks, som ble 
vedtatt 2. mars 1987. Norge er representert ved Miljøverndepartementet. (www.nasco.org.uk)  
 
NEAFC - Northeast Atlantic Fisheries Commission - Kommisjonen for fiske i Det nordøstlige Atlanterhavet. 
NEAFCs myndighetsområde er avgrenset til området utenfor 200- milssonene. Når det gjelder reguleringer av 
fisket på bestander som vandrer både innenfor og utenfor 200 n. mil, har kommisjonen i første rekke en 
samordnende funksjon. NEAFC drøfter tekniske reguleringstiltak for bestander i Nordøst-Atlanteren. (Se 
Faktaark A-19 om NEAFC) (www.neafc.org)  
 
NEF - Under alle de nordiske ministerrådene er det etablert en eller flere embetsmannskomitéer. På fiskerisiden 
er det etablert en egen nordisk embetsmannskomité for fiskerispørsmål (NEF). NEF avholder møter 2-3 ganger i 
året. På vegne av ministerrådet tar NEF de nødvendige beslutninger for gjennomføring av det nordiske 
fiskerisamarbeidet. NEF tar beslutninger på møter og/eller i skriftlig prosedyre, blant annet om hvilke aktiviteter 
som skal støttes via fiskerisektorens disposisjonsbevilgning. (www.norden.org/fisk/sk/embedskomite.asp) 
 
NKO - Nordiske Kontaktorgan for Fiskerispørsmål ble etablert i 1962 som samarbeidsorgan mellom de nordiske 
lands fiskeriorganisasjoner og forvaltning. NKO drøfter konfliktområder samt løsningsmodeller i forholdet 
mellom fiskeriene i de nordiske landene og i forholdet mellom forvaltning og næringsutøvere innenfor de 
nordiske landene. NKO utveksler gjensidig informasjon om fiskeriets utvikling i de nordiske landene. Møtene 
har siden 2000 blitt avholdt i forbindelse med det felles sommermøtet for de nordiske fiskeri-, landbruks- og 
fødevareministrene. 
 
NORDSJØKONFERANSEN - The North Sea Conferences. Betegner et miljøsamarbeid som ble etablert 
mellom statene rundt Nordsjøen på en konferanse i Bremen i 1984. Nordsjølandene er Norge, Sverige, Danmark, 
Frankrike, Belgia, Nederland, Sveits, Luxemburg, Tyskland og Storbritannia. Irland, Portugal, Spania, Finland 
og Island har mulighet til å delta, i tillegg til en rekke observatører fra ulike organisasjoner. Siden 1984 har det 
vært avholdt fire internasjonale konferanser hvor man har blitt enige om tiltak for å bevare miljøet i Nordsjøen 
gjennom politiske erklæringer. Disse erklæringene har også hatt innflytelsen på rettslig bindende beslutninger 
om forvaltning av miljøet både nasjonalt og internasjonalt. Neste ministerkonferanse finner sted i Sverige i 2005 
og skal fokusere på shipping og fiske. Sverige har formannskapet fram til 2005. (Se Faktaark B-14 om 
Nordsjøsamarbeidet). 
 
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - Organisasjonen for økonomisk samarbeid 
og utvikling, er et forum der industriland fra hele verden drøfter saker av felles interesse, med vekt på 
økonomiske og handelsmessige aspekter. Medlemslandene forplikter seg til stor grad av økonomisk og politisk 
åpenhet. I OECD er det en egen fiskerikomité med halvårlige møtesesjoner, hvor ressursavdelingen deltar på 
vegne av Fiskeridepartementet. (Se Faktaark F-2 om OECD) (www.oecd.org)  
 
OSPAR - The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic - 
Konvensjonen om beskyttelse av havmiljøet i Det Nordøstlige Atlanterhavsområdet. Konvensjonen ble åpnet for 
signatur den 22. september 1992. Konvensjonen har blitt signert og ratifisert av alle parter til de to forutgående 
konvensjonene, Oslo- og Paris-konvensjonene, dvs. Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, 
Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tyskland, samt EU-
kommisjonen. OSPAR konvensjonen trådte i kraft 25. mars 1998. (Se Faktaark B-12 om OSPAR) 
(www.ospar.org)  
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OSPARCOM - Oslo and Paris Commissions - Kommisjon for overvåkning av OSPAR skal ivareta 
konvensjonens oppgaver og består av representanter fra alle kontraherende parter. Kommisjonens vedtakelser er 
bindende. Under OSPARCOM er det nedsatt to underkomiteer, en komite for ”programs and measures”, PRAM 
og en komite for ”assessment and monitoring”, ASMO. (www.ospar.org) 
 
RAMSAR-konvensjonen - Convention on Wetlands of International Importance - Internasjonal konvensjon om 
vern av våtmarker. Vedtatt i Ramsar, Iran, den 2. februar 1971. Norge ratifiserte i 1974. Pr. 22. juni 2001 er 124 
parter tilsluttet konvensjonen. (www.gibb.co.uk/ecmanual/envman-1594.html)  
 
SEAFO - South East Atlantic Fisheries Organization - Den sør-øst atlantiske fiskeriorganisasjon er en regional 
fiskeriorganisasjon som ble etablert 20. april 2001. Norge har undertegnet, men foreløpig ikke ratifisert avtalen. 
De øvrige medlemslandene i organisasjonen er Angola, Sør-Afrika, Namibia, Storbritannia (på vegne av 
St.Helena), EU, Sør-Korea og USA. (Se Faktaark A-23 om SEAFO) (www.oceanlaw.net/orgs/seafo.htm)  
 
UNCED - UN Conference on Environment and Development - FN-konferansen om miljø og utvikling som ble 
avholdt i Rio de Janeiro i 1992. Under konferansen ble bl.a. Biodiversitetskonvensjonen (CBD) og Agenda 21 
vedtatt. (www.johannesburgsummit.org/html/basic_info/unced.html) 
 
UNICPOLOS (ICP) - UN Open-ended Informal Consultative Prosess on Oceans and the Law of the Sea - en 
uformell konsultasjonsprosess for å tilrettelegge den årlige havrettsdebatten i Generalforsamlingen i FN. Denne 
prosessen skal munne ut i forslag om konkrete saker som bør behandles under havrettsdebatten i 
Generalforsamlingen med vekt på å identifisere områder der økt koordinering og samarbeid både på det 
mellomstatlige nivå og mellom de ulike institusjoner og organisasjoner, bør utbedres. 
(www.un.org/Depts/los/index.htm)  
 
UNCLOS - UN Convention on the Law of the Sea. FN’s havrettskonvensjon ble vedtatt den 30. april 1982 og 
åpnet for undertegning den 10. desember 1982. Norge undertegnet samme dag, men ratifiserte først den 24. juni 
1996. Konvensjonen trådte i kraft den 16. november 1994. Pr. 24. oktober 2003 har 143 parter, inkl. EU, 
ratifisert konvensjonen. Konvensjonen bekrefter bl.a. prinsippet om kyststatenes rettigheter til naturressursene i 
havet ut til 200 nautiske mil. Den inneholder også bestemmelser om bevaring og forvaltning av vandrende 
fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander. (se Faktaark A-1 om Havrettskonvensjonen). Avtale om 
gjennomføring av sistnevnte bestemmelser ble vedtatt 4. august 1995 på FN-konferansen om fiske på det åpne 
hav (se Faktaark A-4 om FN-avtalen om fiske på det åpne hav / fiske i internasjonale farvann i 
Nordøstatlanteren). Avtalen ble ratifisert av Norge den 30. desember 1996. Pr. 24. oktober 2003 har 36 parter 
ratifisert avtalen. Det var nødvendig med tilslutning av 30 stater før avtalen trådte i kraft, og den 11. november 
2001 var det et faktum. Avtalen er nå folkerettslig bindende for de stater som har undertegnet avtalen. 
(www.un.org/Depts/los/index.htm) 
 
WTO - World Trade Organisation -Verdens handelsorganisation arbeider for et åpent og ikke-diskriminerende 
handelssystem samtidig som miljøhensyn skal ivaretas. Norge arbeider for at rammebetingelsene for handel og 
miljø innenfor WTO bidrar til en bærekraftig utvikling. Dette arbeidet fremmes gjennom arbeidet innen CTE 
(Committee on Trade and Environment) - WTOs komite for handel og miljø og CTD (Committee on Trade and 
Development) - WTOs komite for handel og utvikling. ( Se Faktaark D-3 om Handelsavtaler – WTO, (GATT), 
EØS) (www.wto.org) 
 
 
Oppdatert  06.10.03 

Faktaark 2003 – 2004 11 Innledning 

http://www.ospar.org/
http://www.gibb.co.uk/ecmanual/envman-1594.html
http://www.oceanlaw.net/orgs/seafo.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.wto.org/


 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

 

Faktaark 2003 – 2004 12 Innledning 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

 
A Ressursforvaltning 
 
 
 
 

 
Kontrollverket foretar inspeksjon under Lofotfiske mars 2003. Foto: Linda K. Bjørnstad 
 
 
 
 

Faktaark 2003 – 2004 13 A - Ressursforvaltning 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Faktaark A-1 Havrettskonvensjonen  

 
Havrettsutviklingen etter 1945 var preget av at den teknologiske og økonomiske utviklingen gjorde det mulig for 
statene å i stadig større grad utnytte havet og havbunnen og deres ressurser. Typiske eksempler var den 
voldsomme økningen i fangstkapasitet innen fiskeriene samt virksomheten på kontinentalsokkelen. Denne 
utviklingen tilsa behov for rettsregler for å avklare statenes rettigheter og plikter på havrettens område og for å 
bidra til at tvister mellom statene kunne unngås. 
 
Viktige skritt i retning av den moderne havretten var de to Truman-proklamasjonene av 28. september 1945, 
hvor den ene proklamasjonen gjaldt USAs rett til å regulere fisket i bestemte vernesoner på det åpne hav nær 
kysten, og den andre gjalt retten til naturressursene på kontinentalsokkelen tilstøtende USAs kyster. Mange stater 
fulgte snart etter med ulike former for proklamasjoner om suverenitet, og det utviklet seg snart en statspraksis 
som viste at det var en alminnelig rettsoppfatning at kyststaten hadde visse eksklusive og suverene rettigheter. 
 
Mellom 1949 og 1956 utarbeidet FNs Folkerettskommisjon utkast til bestemmelser om havets folkerett. Dette 
arbeidet utgjorde grunnlaget for FNs første havrettskonferanse som fant sted i Genève i 1958. Konferansen 
vedtok følgende fire konvensjoner, hvorav Norge kun ratifiserte den siste: 
 
• Konvensjon om sjøterritoriet og den tilstøtende sone 
• Konvensjon om det åpne hav 
• Konvensjon om fiske og bevaring av de levende ressursene i det åpne hav 
• Konvensjon om kontinentalsokkelen 
 
En rekke viktige spørsmål forble uløst, særlig spørsmålene om sjøterritoriets bredde og fiskerigrenser, og heller 
ikke FNs annen havrettskonferanse i Genève i 1960 lyktes i å vedta bestemmelser om dette. Konferansen bidro 
likevel til å skape grunnlag for statspraksis på område, og mange kyststater innførte særlige fiskerisoner utenfor 
sine sjøterritorier som var forbeholdt deres egne fiskere. Dette skapte motsetninger mellom fjernfiskenasjoner og 
andre staterts fiskeriinteresser i disse områdene som tidligere var å regne som åpent hav, samtidig fryktet enkelte 
en utvikling hvor kyststatene gradvis ville få økt kyststatsjurisdiksjon, noe som igjen ville kunne undergrave 
vesentlige prinsipper om havets frihet. Situasjonen medførte et økende behov om en folkerettslig og politisk 
avklaring på de uløste spørsmålene. 
 
FNs generalforsamling besluttet derfor i 1970 å innkalle til en tredje havrettskonferanse i 1973. Det skulle vedtas 
en konvensjon som behandlet alle forhold ved havretten og som tok hensyn til at problemene i havet var nært 
knyttet til hverandre og måtte sees som et hele. 
 
FNs havrettskonvensjon av 10. desember 1982 er resultatet av forhandlinger under FNs tredje havrettskonferanse 
som fant sted fra 1973 og helt frem til 1982. Konvensjonen ble vedtatt 30. april 1982, og Norge undertegnet 
konvensjonen 10. desember 1982. Konvensjonen trådte i kraft 16. november 1994. Pr. 3. september 2003 hadde 
143 stater ratifisert konvensjonen.  
 
Delvis kodifiserer eller opprettholder Havrettskonvensjonen av 1982 tidligere sedvane- eller traktatsrett, delvis 
fastlegges ny havrett. Konvensjonen gir ikke noen utømmelig regulering av havets folkerett. 
 
Konvensjonen har regler som samlet omfatter alle havområder, luftrommet over disse, havbunnen og dens 
undergrunn. Den regulerer statenes rettigheter og plikter i disse områdene og gir regler om miljøvern, 
vitenskapelig havforskning og teknologioverføring. Dessuten er det fastsatt et omfattende tvisteløsningssystem 
som skal sikre gjennomføringen av avtalen og bidra til at tvister løses på fredelig vis. Konvensjonen etablerer tre 
nye internasjonale organer: Den internasjonale havrettsdomstolen i Hamburg, Den internasjonale 
havbunnsmyndighet i Jamaica, og Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser som utfører hoveddelen 
av sin virksomhet i New York. 
 
Havrettskonvensjonen av 1982 tillater en maksimal bredde på sjøterritoriet på 12 n mil (se Faktaark A-2-1 om 
det norske sjøterritoriet), og presiserer den tradisjonelle rett til uskyldig gjennomfart i sjøterritoriet. Et nytt 
begrep – transittretten – innføres, som sikrer at internasjonal skipsfart uhindret kan gå gjennom arkipeliske 
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streder. En økonomisk sone kan være på inntil 200 n mil målt fra grunnlinjene, og kyststaten har suverene 
rettigheter med hensyn til undersøkelse og utnyttelse av naturressursene og jurisdiksjon for å utøve disse og 
andre rettigheter. På den andre siden skal kyststaten forvalte de levende ressursene på en forsvarlig måte og gi 
andre stater adgang til et eventuelt overskudd. Kyststatens eksklusive og suverene rettigheter over 
kontinentalsokkelen bekreftes, og det gis en ny definisjon av den som sikrer interessene til stater med brede 
sokler, herunder Norge. Reglene om det åpne hav gjenspeiler i det store og hele tidligere folkerett, med unntak 
av fiskebestemmelsene som gir kyststaten noe større rettigheter enn før utenfor 200 n mil. (Disse rettighetene er 
dessuten ytterligere styrket ved FN-avtalen om fiske på det åpne hav av 5. august 1995, se Faktaark A-4 om FN-
avtalen om fiske på det åpne hav). Det internasjonale havbunnsregimet er en folkerettslig nyskaping, som gir 
regler om undersøkelse og utvinning av ressursene på havbunnen og dens undergrunn utenfor nasjonal 
jurisdiksjon (”Området”). Dette området og dets ressurser er menneskehetens felles arv. Det innføres nye regler 
om vitenskapelig havforskning. Selv om alle staters rett til å drive havforskning bekreftes, kan det kreves 
samtykke fra kyststaten når forskning skal skje i dens økonomiske sone eller på dens kontinentalsokkel. Slikt 
samtykke skal normalt gis. Det gis regler om overføring og utvikling av marin teknologi, og det finnes en 
prinsippbestemmelse som særlig tar sikte på å styrke utviklingslandenes evne til å kunne utnytte havet og dets 
ressurser.  
 
Inndeling av havrettskonvensjonen i de enkelte kapitler: 
 
Fortale 
Del I: Innledning 
Del II: Sjøterritoriet og den tilstøtende sone 
Del III: Streder benyttet i internasjonal skipsfart 
Del IV: Arkipelstater 
Del V: Eksklusiv økonomisk sone 
Del VI: Kontinentalsokkelen 
Del VII: Det åpne hav 
Del VIII: Rettsordningen for øyer 
Del IX: Lukkede eller delvis lukkede havområder 
Del X: Kystløse staters rett til adgang til og fra havet og transittfrihet 
Del XI: Området 
Del XII: Vern og bevaring av det marine miljø 
Del XIII: Vitenskapelig havforskning 
Del XIV: Utvikling og overføring av marin teknologi 
Del XV: Tvisteløsning 
Del XVI: Alminnelige bestemmelser 
Del XVII: Sluttbestemmelser 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-1-1 Havrettsdebatten og UNICPOLOS 

 
FNs Generalforsamling har siden Havrettkonvensjonens ikrafttreden hatt en årlig debatt om havspørsmål, bl.a. 
basert på en omfattende rapport fra Generalsekretæren - og i de senere år anbefalinger fra UNICPOLOS (se 
nedenfor). 
 
Generalforsamlingens betydning i denne sammenheng er først og fremst som en arena for dagsordenbygging og 
initiativtaker til prosesser. Men Generalforsamlingen har også debattert mer detaljerte fiskerispørsmål, f.eks. 
drivgarnsfiske. Høsten 2002 ble det vedtatt at debatten og resolusjonene om henholdsvis FN-avtalen om fiske på 
det åpne hav og drivgarnsfiske skal slås sammen til en resolusjon om ”sustainable fisheries”.  
 
UNICPOLOS - (United Nations Open-ended informal consultative process on oceans and the law of the sea) er 
en uformell konsultasjonsprosess med det formål å lette og legge til rette for den årlige debatten om havspørsmål 
i FNs Generalforsamling. FNs særorganisasjoner samt frivillige organisasjoner med observatørstatus er gitt 
adgang til møtene, og de sistnente er svært aktive mht fremleggelse av tekstforslag. Møtene i UNICPOLOS 
finner sted en gang i året og første møte var våren 2000. Det ble i forbindelse med opprettelsen av prosessen 
bestemt at den skulle tas opp til evaluering etter tre år mht. fortsettelse og innhold, og i 2002 ble det besluttet at 
prosessen skal videreføres for en ny 3-års periode. Diskusjonene i UNICPOLOS dekker et vidt spekter av emner 
i tilknytning til godt styresett for hav og kyst. Generalforsamlingen fastsetter agendaen for hvert år , og i tillegg 
er det alltid anledning til å gjenoppta tema som tidligere har vært på dagsorden. Fiskerispørsmål, herunder IUU-
fiske (Illegal, Unregulated and Unreported fishing) ble drøftet 2001 og spørsmål knyttet til havforskning i 2000. 
Beskyttelse av særlig sårbare økosystemer og skipsfart ble debattert i 2003. Debatten fokuserte på behovet for og 
de juridiske mulighetene for opprettelse marine verneområder utenfor landenes juridiske soner – dvs på det åpne 
hav. Miljøorganisasjonene samt en del nasjoner argumenterte for at det er behov for ytterligere internasjonale 
tiltak for å beskytte det biologisk mangfold på det åpne hav. De er særlig bekymret over økende beskatning av 
dyphavsfiskearter, fiske rundt dyphavsfjell, hydrotermale varmekilder og korallrev, habitatødeleggelse bl.a. som 
følge av trålaktivitet, dumping og mulig fremtidig petroleumsutnyttelse på sokkelen utenfor 200 nautiske mil, 
risikofylt sjøtransport, samt eventuell fremtidig mineralvirksomhet.  
 
Fra norsk side er UD ansvarlig for prosessene, men samordner nært med FID for de fiskerirelaterte spørsmålene. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-2 Norges økonomiske sone (NØS) 

 
En kyststats økonomiske sone er en særlig havsone som ikke utgjør en del av territoriet som er underkastet 
statens suverenitet. Dette i motsetning til sjøterritoriet som er et tilstøtende sjøbelte utenfor statens 
landterritorium og indre farvann.  
 
I den økonomiske sonen har kyststaten ikke suverenitet, men suverene rettigheter, over naturressursene både i og 
på havbunnen og i havområdene over. Dette innebærer at kyststaten har eksklusiv rett til å undersøke, utnytte, 
bevare og forvalte f.eks. olje, gass og fiskeressursene. Dette har lenge vært betraktet som gjeldende folkerett på 
grunnlag av den statspraksis som utviklet seg særlig under og etter FNs tredje havrettskonferanse (1973-82). 
Rettsordningen for den økonomiske sone er nå nedfelt i FNs Havrettskonvensjon av 10. desember 1982 (Se 
Faktaark A-1), jf. art. 56. Det følger av konvensjonens art. 57 at sonen maksimalt kan strekke seg ut til 200 
nautiske mil fra grunnlinjene som sjøterritoriets bredde er målt ut i fra, med mindre den støter opp mot annen 
stats jurisdiksjonsområde. Andre stater har rett til bl.a. fri skipsfart, overflyving og til å legge og vedlikeholde 
undersjøiske kabler og rørledninger i en kyststats økonomiske sone. 
 
Norge har opprettet tre soner på 200 nautiske mil: 
 
-en økonomisk sone rundt det norske fastland (NØS), som ble opprettet med virkning fra 1. januar 1977, 
-en fiskevernsone ved Svalbard, som ble opprettet med virkning fra 15. juni 1977, og 
-en fiskerisone ved Jan Mayen, som ble opprettet med virkning fra 29. mai 1980. 
 
Alle tre soner er opprettet i medhold av lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone, også kalt 
soneloven. 
 
Soneloven utvidet området for generell norsk fiskerijurisdiksjon fra 12 nautiske mil, jfr. lov av 17. juni 1966 
nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, til 200 
nautiske mil.  
 
Formålet med loven var å skape den nødvendige hjemmel for å opprette sonen, og således gi grunnlag for en 
utvidet norsk fiskerijurisdiksjon. Dette var blitt nødvendig som følge av at fiskebestandene i farvannene ved 
norskekysten var blitt truet av en stadig større og mer effektiv utenlandsk fiskeflåte. Med loven ble det innført 
forbud mot utenlandsk fiske og fangst i sonen, med mindre unntak ble gjort i forskrifter gitt med hjemmel i 
loven. Utfyllende bestemmelser er bl.a. gitt i forskrift om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske 
sone, fastsatt ved kgl. res. av 13. mai 1977 med senere endringer. Hovedregelen er at utlendinger forbys å drive 
fiske og fangst i sonen, med mindre dette er hjemlet i avtaler med andre stater. Det er inngått fiskeriavtaler som 
regulerer fiskeadgang og kvoter for Russland, EU, Færøyene, Grønland, Island og Polen i Norges økonomiske 
sone mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Et visst antall fartøyer fra disse statene får utstedt en såkalt 
fisketillatelse (lisens) til å fiske i NØS. Denne tillatelsen faller bort når vedkommende lands kvote er oppfisket. 
 
Soneloven må også leses i sammenheng med lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., som også gjelder 
i den økonomiske sone. I praksis reguleres utenlandsk fiske som hovedregel i medhold av soneloven, mens 
utøvelsen av fiske med norske fartøy reguleres i medhold av saltvannsfiskeloven.  
 
Opprettelsen av NØS har gjort at Norges avgrensningsproblemer i forhold til Russland har blitt viktigere, siden 
avgrensningsspørsmålet tidligere bare gjaldt kontinentalsokkelen og retten til fremtidig utvinning av petroleum. 
En midlertidig fiskeriordning er inngått ved den såkalte gråsoneavtalen av 11. januar 1978 som hittil har blitt 
fornyet årlig. Under grenseforhandlingene har det russiske syn vært at grensen skal følge sektorlinjen fra 
Sovjetunionens tidligere vestgrense og opp til Nordpolen. Det norske syn er derimot at midtlinjen må legges til 
grunn. Det pågår fortsatt forhandlinger om dette spørsmålet. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 

Faktaark 2003 – 2004 17 A - Ressursforvaltning 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Faktaark A-2-1 Territorialfarvannet 

 
Grensen for sjøterritoriet angir yttergrensen for Norges territorium, og betegnes som territorialgrensen. Innenfor 
denne grensen har Norge suverenitet. Utgangspunktet er at kyststaten har samme myndighet i sjøterritoriet som 
på sitt landterritorium. Nasjonal lovgivning kan dermed gis anvendelse og det kan utøves tvangsmakt. Det 
viktigste unntak for sjøterritoriets vedkommende, er fremmede fartøyers rett til uskyldig gjennomfart. 
Territorialfarvannene innenfor grunnlinjene betegnes som indre farvann. 
 
Ved kongelig resolusjon av 22. februar 1812, gjengitt i Cancelli-Promemoria av 25. februar 1812, ble det 
besluttet at Norges sjøterritorium skal være på én geografisk mil, som tilsvarer 7420 meter eller ca. 4 nautiske 
mil (4 nautiske mil er 7408 meter). Grunnlinjene danner utgangspunktet for beregningen av territorialgrensen.  
 
Folkeretten gir imidlertid gjennom FNs havrettskonvensjon av 10. desember 1982 (se Faktaark A-1), sikre 
rammer for kyststatenes adgang til å fastsette sitt territorialfarvann. Kyststatene kan i henhold til konvensjonens 
opprette et sjøterritorium som strekker seg inntil 12 nautiske mil ut fra grunnlinjene. Langt de fleste kyststater 
har allerede etablert et sjøterritorium på 12 nautiske mil.  
 
Spørsmålet om å utvide det norske sjøterritoriet fra 4 til 12 nautiske mil er aktualisert av behovet for mer 
effektivt å beskytte kysten og det marine miljø, forebygge skipsulykker, samt å redusere forurensningsskader 
som følge av skipsulykker og ulovlige utslipp fra skip langs kysten og i de nære havområder. Regjeringen har 
gjennom Stortingsmelding nr. 12 (2001-2002) Om et rent og rikt hav sagt at en utvidelse av sjøterritoriet vil 
bidra til å styrke beskyttelse av miljøet langs kysten. Ved Ot.prp. nr. 35 (2002– 2003) Om lov om Norges 
territorialfarvann og tilstøtende sone har Regjeringen lagt frem et konkret lovforslag for Stortinget. 
 
Som følge av statens suverenitet over sjøterritoriet vil et utvidet sjøterritorium gi et større geografisk 
virkeområde for norsk offentlig rett, herunder strafferetten og privatretten. Særlig betydning antas en utvidelse å 
kunne få for hensynet til miljøvern og sikkerheten til sjøs. 
 
De miljøverntiltak man kan iverksette i territorialfarvannet, vil ved en utvidelse av sjøterritoriet kunne bli gitt 
anvendelse i et større område, lenger ute fra kysten. En utvidelse vil gi bedre mulighet for kontroll av 
utenlandske skip, og for å anvende norsk lovgivning i bestrebelsene på å bevare det marine miljø og å hindre 
forurensning. 
 
Åpning for norsk suverenitetshevdelse i et geografisk større område, gir også mulighet til i enkelte tilfeller å 
gripe inn tidligere med håndhevelse av norsk lovgivning som blant annet skal ivareta miljø- og sikkerhetshensyn. 
 
En vesentlig begrensning i kyststatenes suverenitet er fremmede skips rett til såkalt uskyldig gjennomfart 
gjennom sjøterritoriet. Gjennomfarten er uskyldig så lenge den blant annet ikke er til skade for kyststatens fred, 
orden og sikkerhet, og så lenge vedkommende seilas har det formål å krysse sjøterritoriet. Ved slik gjennomfart 
er kyststatens kompetanse til både å gi nasjonalt regelverk anvendelse på fremmede skip, og særlig til å 
håndheve dette, meget begrenset. Regelen avspeiler en nøye avveining mellom den internasjonale skipsfarts 
interesse i opprettholdelse av mest mulig fri navigasjon basert på hevdvunne prinsipper og kyststatens adgang til 
å hevde suverenitet over sitt territorium og treffe tiltak for å beskytte viktige interesser knyttet til sistnevnte. 
 
Retten til uskyldig gjennomfart er imidlertid ikke til hinder for at det etableres påbudte skipsleder og 
trafikkseparasjonssystemer i sjøterritoriet. I henhold til Havrettskonvensjonens kan kyststaten således av hensyn 
til navigasjonssikkerheten forlange at fremmede skip i uskyldig gjennomfart benytter særlige skipsleder og 
trafikkseparasjonssystemer. Blant annet kan det pålegges at enkelte kategorier fartøyer med stort skadepotensiale 
begrenser sin gjennomfart til slike leder. Dette kan gjelde for tankskip, atomdrevne skip, fartøyer lastet med 
materialer eller stoffer som i seg selv er farlige eller skadelige, f.eks. kjemikaliefartøyer, eller skip med særlig 
høy tonnasje. Derved kan risikoen for skipssammenstøt og eventuelle miljøkonsekvenser av slike sammenstøt 
reduseres. En annen anvendelse vil kunne være å regulere visse typer skipstrafikk i særlig risikoutsatte farvann. 
Dette kan f.eks. være aktuelt i forhold til store skip langs norskekysten.  
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-3 Fiskevernsonen ved Svalbard og fiskerisonen ved Jan Mayen 

 
Fiskevernsonen ved Svalbard - Prinsipielle spørsmål 
Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 art. 1 fastslår at Svalbard er undergitt Norges fulle og uinnskrenkede 
suverenitet, med de begrensninger som følger av traktaten. Lov av 17. juli 1925 om Svalbard slår fast at Svalbard 
er en del av kongeriket Norge. Loven gir bl.a. hjemmel til å fastsette forskrifter om ulike typer 
næringsvirksomhet, herunder fiske og fangst, jfr. Svalbardloven § 4. 
 
På grunnlag av at Norge har suverenitet over Svalbard ble det med virkning fra 15. juni 1977 opprettet en 
fiskevernsone på 200 nautiske mil fra grunnlinjene utenfor Svalbard. Sonen ble opprettet med hjemmel i lov av 
17. desember 1976 om Norges økonomiske sone (soneloven). I motsetning til ved det norske fastland, er det ikke 
fastsatt en særlig fiskerigrense rundt Svalbard. 
 
Formålet med opprettelsen av fiskevernsonen var først og fremst å oppnå kontroll med og begrense fisket i 
området for å bevare ressursene og unngå et uregulert fiske. For dette formålet fant man det tilstrekkelig at fisket 
ble regulert ved bestemmelser som ikke innebærer noen forskjellsbehandling av norske og utenlandske fiskere. 
Det er verken noe i Svalbardtraktaten eller i folkeretten som er til hinder for opprettelse av en slik sone. Det er 
norsk syn at Svalbardtraktaten, som bl.a. gir traktatpartenes borgere lik rett til fiske og fangst, bare gjelder ut til 
territorialgrensen på 4 nautiske mil fra grunnlinjene. Dette er basert på ordlyden i Svalbardtraktaten art. 2 og 3 
som sier at traktaten gir andre stater rettigheter på land og i territorialfarvannene. I utgangspunktet hevder derfor 
Norge at vi i medhold av folkeretten kunne ha opprettet en full økonomisk sone rundt Svalbard, slik vi gjorde det 
rundt det norske fastland, og med fortrinnsrett til ressursene for norske statsborgere. Dette innebærer at det 
kunne vært nedlagt forbud mot at utlendinger driver fiske der. En rekke land bestrider Norges adgang til å 
opprette en full økonomisk sone ved Svalbard. Prinsippet om likebehandling i Svalbardtraktaten tolkes av Norge 
som et forbud mot å diskriminere på grunnlag av nasjonalitet. 
 
Det er imidlertid et omstridt spørsmål hvorvidt Svalbardtraktaten får anvendelse utenfor territorialgrensen på  
4 nautiske mil dvs. på kontinentalsokkelen og i fiskevernsonen. Man har imidlertid unnlatt å sette spørsmålene 
om Svalbardtraktatens fortolkning på spissen, siden fiskevernsonen er ikke-diskriminerende og fiskeadgangen i 
sonen er fastsatt på grunnlag av tradisjonelt fiske som er et objektivt kriterium. Høyesterett har i en dom om 
islandsk torskefiske ved Svalbard gitt klart uttrykk for at en regulering basert på tradisjonelt fiske er forenlig med 
Svalbardtraktatens krav om likebehandling. Regulering av fiske basert på kriteriet om tradisjonelt fiske 
anerkjennes av de fleste land selv om de ikke deler det norske synet på Svalbardtraktatens anvendelsesområde. 
 
Om regulering av fiske i fiskevernsonen og i Svalbards territorialfarvann og indre farvann 
Den spesielle rettslige situasjonen som gjelder for områdene ved Svalbard gjør at regulering av fiske fastsettes av 
i medhold av to forskjellige lover. Forskrifter om fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann fastsettes i 
medhold av Svalbardloven, mens forskrifter om fiske i vernesonen fastsettes i medhold av soneloven. 
 
Norge har på denne bakgrunn fordelt fangstkvoter på grunnlag av tradisjonelt fiske i områdene rundt Svalbard. 
Dette ble gjort allerede i 1986 da Norge første gang fastsatte forskrift om regulering av torskefiske i 
fiskevernsonen ved Svalbard. Dette har medført at fartøy fra Norge, Russland, EU, Færøyene og Polen er gitt 
adgang til å fiske torsk i vernesonen.  
 
I juli 1996 ble det fastsatt forskrift om regulering av rekefisket i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og 
i fiskevernsonen. Reguleringen av rekefisket er også basert på prinsippet om tradisjonelt fiske i en gitt periode, 
og innebærer at bare fartøyer fra Norge, Russland, Canada, Estland, Litauen, Polen, EU, Grønland, Færøyene og 
Island kan delta i dette fisket. 
 
Fiskerisonen ved Jan Mayen  
Fiskerisonen på 200 nautiske mil rundt Jan Mayen ble opprettet i medhold av soneloven med virkning fra  
29. mai 1980, uten de begrensninger som gjelder for fiskevernsonen ved Svalbard. I likhet med vernesonen er 
sonen rundt Jan Mayen ikke en full økonomisk sone, men en sone som er avgrenset til fiskeriformål. 
I motsetning til ved det norske fastland, er det ikke fastsatt en særlig fiskerigrense rundt Jan Mayen. Regelverket 
for utlendingers fiske og fangst i NØS gjelder i utgangspunktet tilsvarende i fiskerisonen ved Jan Mayen.  
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-4 FN-avtalen om fiske på det åpne hav / fiske i internasjonale farvann i 
Nordøstatlanteren 

 
FN-avtalen om fiske på det åpne hav 
Kombinasjonen svak rettslig regulering og økende press mot fiskeressursene på det åpne hav, førte til at  
FNs konferanse om miljø og utvikling (UNCED) i 1992 tok opp spørsmålet om fiske på det åpne hav. FNs 
generalforsamling vedtok på denne bakgrunn at det skulle avholdes en konferanse om spørsmålet. 
 
FN-konferansen om fiske på det åpne hav vedtok 4. august 1995 en avtale – FN-avtalen om fiske på det åpne hav 
– om gjennomføring av bestemmelsene i De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982 om 
bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander.  
 
Vandrende fiskebestander er bestander som vandrer mellom økonomiske soner og det åpne hav, f.eks. norsk 
vårgytende sild. Langtmigrerende fiskebestander er bestander som forflytter seg (migrerer) over større områder 
av det åpne hav og inn i økonomiske soner, f.eks. tunfisk.  
 
Norge undertegnet FN-avtalen om fiske på det åpne hav 4. desember 1995, og ratifiserte avtalen 30. desember 
1996. Avtalen trådte i kraft 11.desember 2001.  
 
Avtalen supplerer havrettskonvensjonen og gir en folkerettslig ramme for bevarings- og forvaltningsregimer for 
vandrende og langtmigrerende bestander. Den får i hovedsak bare anvendelse på det åpne hav.  
 
Avtalen slår fast at det skal være samsvar mellom forvaltningen av fiskeressursene på det åpne hav og i de 
tilgrensende nasjonale farvann. Bestemmelsene tar utgangspunkt i at man har å gjøre med biologiske enheter 
som har sitt utbredelsesområde både i nasjonale og internasjonale farvann. Forvaltningen på det åpne hav skal ta 
hensyn til kyststatenes forvaltningstiltak innenfor de økonomiske sonene og skal ikke undergrave disse. Det er 
sonetilhørigheten for en bestand som skal være bestemmende for hvor mye som kan fiskes på det åpne hav. 
 
I henhold til avtalen skal partene samarbeide, enten direkte, regionalt eller subregionalt, om forvaltningen av 
vandrende og langtmigrerende fiskebestander. Kun stater som har reell interesse i fisket kan kreve å bli medlem 
av et slikt organ. Det er imidlertid ingen automatisk sammenheng mellom retten til deltakelse og adgangen til 
fiskeressursene. Ressursadgangen avgjøres på grunnlag av egne kriterier som i stor grad favoriserer kyststatene 
og etablerte interesser. 
 
Av sentral betydning er avtalens bestemmelser om håndhevelse og kontroll. Avtalen bekrefter flaggstatens 
hovedansvar for å sikre et forskriftsmessig fiske, men gir også bestemmelser om adgang for andre stater enn 
flaggstaten til å iverksette håndhevelses- og kontrolltiltak av internasjonale reguleringsbestemmelser. Partene har 
etter avtalen således en generell adgang til å borde og inspisere fiskefartøy fra andre avtaleparter på det åpne hav. 
Det legges opp til samvirke mellom flaggstat og inspiserende stat om oppfølgende håndhevelsestiltak. Dette 
gjelder i forhold til etterforskning av eventuelle brudd på bestemmelser og oppbringelse av fartøy til havn i 
tilfelle der det er brakt på det rene at alvorlige overtredelser har funnet sted. Avtalens håndhevelsesregime 
representerer en begrensning i prinsippet om eksklusiv flaggstatskompetanse på fiskeriområdet og innebærer 
således en folkerettslig nyvinning. 
 
Samlet sett representerer avtalen et internasjonalt gjennombrudd for tanken om forsvarlig forvaltning av 
vandrende og langtmigrerende fiskebestander. Samtidig fastslår den at det er kyststatenes interesser som har 
forrang når slike bestander skal reguleres. 
 
Fiskeridepartementet fastsatte den 4. mars 1998 forskrift om fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon. 
Forskriften gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med norske fartøyer i 
farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon som ikke er regulert av norske myndigheter. Det er fastsatt forbud 
mot å drive fiske uten på forhånd å ha fått tillatelse til registrering av fartøyet. Fiskeridirektoratet er gitt adgang 
til å nekte registrering av fartøy, herunder bl.a. når fisket anses å være i strid med norske fiskeriinteresser. 
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FN avtalen anerkjenner at utviklingslandene har spesielle behov i forbindelse med bevaring og forvaltning av 
disse bestandene. Avtalens artikkel 26 sier derfor at partene skal samarbeids om å opprette egne fond for det 
formål å bistå utviklingsland med å gjennomføre avtalen. Se også artikkel 24 om anerkjennelse av 
utviklingslandenens behov og og artikkel 25 om former for samarbeide med utviklingslandene. I juli 2003 ble 
det avholdt uformelle statspartskonsultasjoner om gjennomføringen av avtalen. Konsultasjonene resulterte i at 
det ble uarbeidet Terms of Reference for et slikt fond som skal legges frem for FNs generalforsamling høsten 
2003.  
 
Avtalens artikkel 36 sier at det fire år etter at avtalen er trådt i kraft skal det avholdes en revisjonskonferanse 
med sikte på å vurdere avtalens effektivitet med hensyn til å sikre bevaring og forvaltning av vandrende 
fiskebestander og langtmigrerende bestander. Konferansen skal gjennomgå og vurdere hvorvidt bestemmelsene i 
avtalen er fyllestgjørende, og om nødvendig foreslå midler til å styrke innholdet i avtalens bestemmelser og 
metodene for gjennomføring. Trolig vil revisjonskonferansen bli holdt rundt årsskiftet 2005/2006.  
 
 
Smutthullet 
Smutthullet er betegnelsen på et trekantformet havområde i det nordlige Barentshav. Smutthullet er omgitt av 
Norges økonomiske sone, fiskevernsonen ved Svalbard, og Russlands økonomiske sone. Området befinner seg 
utenfor noen stats jurisdiksjonsområde, og er således å betrakte som internasjonalt farvann eller åpent hav.  
 
Utgangspunktet for folkeretten har vært prinsippet om det åpne havs frihet. Fiske på det åpne hav anses som en 
av disse grunnleggende friheter. Etter at området for det åpne hav ble vesentlig innskrenket ved kyststaters 
etablering av 200 nautiske mils økonomiske soner, ble dette tradisjonelle utgangspunktet bekreftet på FNs tredje 
havrettskonferanse og dessuten nedfelt i FNs havrettskonvensjon av 1982. Det vises i den forbindelse til 
konvensjonens art. 87 nr. 1 e). 
 
Prinsippet om det åpne havs frihet innebærer dog ikke at aktiviteter som omfattes av prinsippet, er frie i den 
forstand at de ikke er underlagt begrensninger. Etter konvensjonens art. 116 b) skal fiske på det åpne hav skje 
under hensyntagen til ”kyststatenes rettigheter og plikter, såvel som deres interesser”. Art. 63 nr. 2 pålegger 
kyststatene og andre stater som fisker i områder som grenser opp til kyststatenes økonomiske soner, å søke å bli 
enige om nødvendige tiltak for å bevare bestander som vandrer mellom de økonomiske soner og det åpne hav. I 
fravær av enighet må kyststatenes rettigheter og forpliktelser såvel som interesser etter art. 116 b) tillegges 
betydelig vekt, når innholdet i retten til å fiske på det åpne hav skal fastlegges. 
 
Kyststatene antas på denne bakgrunn å ha et særlig folkerettslig ansvar for å sikre en forsvarlig forvaltning av 
vandrende bestander. Den norsk-arktiske torskebestanden i Barentshavet er å betrakte som en slik bestand. 
Bestanden vandrer over hele Barentshavet, og det norsk-russiske forvaltningsregimet omfatter torskens totale 
utbredelsesområde. Dette regimet etterleves i dag av alle stater som tradisjonelt har fisket i Barentshavet, og som 
på dette grunnlag har fiskerettigheter der. 
 
Havrettskonvensjonen gir ikke kyststatene adgang til å iverksette kontroll- og håndhevelsestiltak overfor andre 
staters fiskefartøyer på det åpne hav. Selv om torskebestanden er regulert, har Norge og Russland derfor ikke 
kunne grepet inn med fysiske midler. FN-avtalen om fiske på det åpne hav, se over, gir et bedre rammeverk, men 
det vil kunne ta tid å utarbeide regionale løsninger innenfor rammen av avtalen. 
 
Norge har sammen med Russland arbeidet aktivt for å bringe fisket i Smutthullet til opphør. Dette har skjedd ved 
diplomatiske henvendelser til de berørte flaggstater, dvs. til de stater hvor fartøyer som driver uregulert fiske er 
registrert og hvis flagg slike fartøyer fører. (Se Faktaark A-13 om Fiskerisamarbeidet med Island).  
 
 
Oppdatert  30.09.03 
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Faktaark A-5 FAOs Compliance Agreement 

 
På FAOs (FNs matvareorganisasjons) 27. konferanse ble avtalen om å fremme fiskefartøyers overholdelse av 
internasjonale bevarings- og forvaltningstiltak på det åpne hav (ofte kalt Compliance Agreement) vedtatt.  
 
Norge sluttet seg til avtalen 28. desember 1994. Avtalen trådte i kraft 25. april 2003. Da hadde de nødvendige 25 
statene sluttet seg til avtalen.  
 
Compliance Agreement er en en integrert del av FAOs Code of Conduct for Responsible Fisheries (se Faktaark 
A-5 om FAO).  
 
Det er særlig fire elementer i avtalen som er særlig viktige og som derfor kan trekkes frem.  
 
For det første styrker avtalen flaggstatens forpliktelser ved at et fartøy må ha spesiell tillatelse for å fiske på det 
åpne hav. I Norge er dette gjennomført ved forskrift av 4. mars 1998 om fiske i farvann utenfor noen stats 
fiskerijurisdiksjon. Forskriften gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske med 
norske fartøyer i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon som ikke er regulert av norske myndigheter. Det 
er fastsatt forbud mot å drive fiske uten på forhånd å ha fått tillatelse til registrering av fartøyet. 
Fiskeridirektoratet er gitt adgang til å nekte registrering av fartøy, herunder bl.a. når fisket anses å være i strid 
med norske fiskeriinteresser. 
 
For det andre gis det retningslinjer for samarbeid for å forhindre flaggskifte for fartøy som har opptrådt i strid 
med bevarings- og forvaltningstiltak.  
 
For det tredje skal det etableres registreringsordninger for fartøy som fisker på det åpne hav.  
 
For det fjerde skal det via et FAO-register være utveksling av informasjon om slike fartøy.  
 
 
Oppdatert  30.09.03 
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Faktaark A-6 Fiskerigrenseloven 

 
I lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor 
fiskerigrensen (Fiskerigrenseloven) er det fastsatt at fiskerigrensen utenfor fastlandet av Norge og utenfor Jan 
Mayen skal gå i en avstand av 12 nautiske mil utenfor og parallelt med grunnlinjen.  
 
Det er videre fastsatt at det er forbudt å drive fiske eller fangst innenfor fiskerigrensen for den som ikke er norsk 
statsborger eller likestilt med norsk statsborger. Bakgrunnen for denne regelen er ønsket om å dempe 
fiskepresset fra utenlandske fartøy i havområder nær Norge. Forbudet hadde større betydning i tiden før 
opprettelsen av en norsk 200-mils økonomiske sone, i og med at Norge etter opprettelsen av den økonomiske 
sonen uansett har fått suverene rettigheter til å utnytte bl.a. levende marine ressurser, herunder fisk, helt ut til 200 
nautiske mil. Etter opprettelsen av den økonomiske sonen har man likevel holdt på at det er ønskelig at stater, 
som etter overenskomst med Norge har adgang til å drive fiske i Norges økonomiske sone, likevel ikke skal 
kunne fiske innefor 12-milsgrensen. En rekke andre stater har tilsvarende regler. Forbudet gjelder ikke 
utlendingers sportsfiske med håndredskap, men salg av denne fangsten er imidlertid forbudt.  
 
Innenfor fiskerigrensen er det forbudt for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk statsborger å 
foreta tilvirkning, pakking eller omlasting av fisk, krepsedyr og bløtdyr eller deler og produkter av disse fiske- 
og dyreslag. Forbudet gjelder fangst både fra norske og utenlandske fartøy. Fiskeridepartementet kan dispensere 
fra dette forbudet. Dispensasjoner fra omlastingsforbudet fra norske til utenlandske fartøyer har blant annet vært 
gitt for å bedre mottakssituasjonen under sildefisket.  
 
Fiskerigrenseloven gir videre myndighetene hjemmel til på visse vilkår å kunne forby ilandføring av fisk, 
krepsedyr og bløtdyr eller deler og produkter av disse fiske- eller dyreslagene med fartøy som ikke er norsk. 
 
 
Oppdatert  29.08.03 
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Faktaark A-7 Ressursrådgivning / ICES  

 
Det grunnleggende prinsippet for norsk forvaltning av levende marine ressurser er at denne skal være 
bærekraftig og basert på best tilgjengelig vitenskapelig rådgiving.  
 
I begrepet ”bærekraftig” ligger bl.a. at man skal høste på en måte som sikrer livskraftige bestander. Dette krever 
at man kjenner størrelsen og andre karaktertrekk ved en bestand. Bestandsberegning består i å kombinere 
tilgjengelig informasjon fra fisket, dvs. analysere fangststatistikk, sammen med målinger fra fisketellingstokt, til 
en enhetlig bestemmelse av bestandens størrelse og beskatningsgrad. Resultatet er grunnlag for beregning av 
anbefalte kvoter, og er ellers viktig for mer grunnleggende forskning omkring forhold som bestemmer 
bestandsstørrelse, rekruttering osv. 
 
I Norge er det Havforskningsinstituttet som har ansvar for overvåking av fiskebestandene og de marine 
ressursene. Av de ca. 80 artene som utnyttes i norske fiskerier utføres årlig systematisk bestandsovervåking av 
ca. 20 arter og i tillegg faglige råd basert på fangstdata for ytterligere ca. 20 arter. Mange av artene har liten 
økonomisk betydning, men kan likevel være betydningsfulle i næringskjeden og økosystemet. 
 
For de fleste bestander av interesse for Norge gjøres disse beregningene i fellesskap med forskere fra flere land i 
arbeidsgrupper innenfor ICES (se under). Beregningsverktøyet er matematiske modeller. Det finnes en rekke 
slike modeller, og dette er forskningsfelt i rask utvikling. Valget av modell vil avhenge av bestandens 
egenskaper og hvilke data som er tilgjengelige. I Norge brukes hovedsakelig modeller som forutsetter at både 
fangstene og toktdata foreligger som antall fisk fordelt på alder. Det gjør at målingene kan knyttes til årsklasser, 
og at hver årsklasse kan følges over tid. Havforskningsinstituttet har en omfattende toktvirksomhet hvor man 
innhenter data om utviklingen av de ulike årsklassene av de omkring 40 artene som det gis ressursråd for. 
 
Felles for de matematiske modellene som man hittil har benyttet har vært at de er basert på en enkelt bestand. 
Man har vært opptatt av at modellene skulle være riktige og fleksible med hensyn til ulike data som ble puttet 
inn i modellen. Flere bestander synes å ha en tettere kobling enn andre. I Barentshavet er det for eksempel et 
nært samspill mellom torsk, lodde og sild (og reker). Man er blitt mer oppmerksom på slike gjensidige 
påvirkninger, og det arbeides derfor med flerbestands-modeller som søker å ta hensyn til dette. 
 
Det er knyttet usikkerhet til alle bestandsberegninger, både fordi de observasjonene vi bygger på er usikre, fordi 
modellene vi bruker til å tolke dem er en forenklet fremstilling av virkeligheten, og fordi det kan det kan være 
tvil om hvordan observasjonene skal tolkes. For å forvalte ansvarlig må vi ta hensyn til denne usikkerheten.  
 
Det er naturen som setter grenser for hvor mye som kan høstes av en fiskebestand. Innenfor denne 
begrensningen er det imidlertid mange alternative måter å utnytte ressursen på, avhengig av hvilke mål man har. 
Vi snakker om ulike forvaltningsstrategier. Disse kan være tidsbegrenset eller permanente. En permanent 
strategi kan for eksempel være å fiske med en gitt beskatningsgrad. En tidsbegrenset strategi kan for eksempel ta 
sikte på gjenoppbygging av en bestand til et visst nivå. I begge tilfeller bør det selvsagt være mulig å revidere 
strategien underveis. 
 
I praksis har forvaltningsstrategier, i den grad de har eksistert, ofte vært enkle og ufullstendige. Det er imidlertid 
en utvikling på gang som gir grunn til å tro at framtidig forvaltning i økende grad vil bli basert på godt forberedte 
forvaltningsstrategier. Slike strategier bør utarbeides i samråd med næringen, og det må ikke tas hensyn bare til 
biologiske, men også til økonomiske og andre relevante faktorer. 
 
I en forvaltningsstrategi vil bærekraft nødvendigvis være et grunnleggende prinsipp. Optimal ressursutnyttelse 
og stabilitet er andre kriterier som det er rimelig å ta hensyn til. For å kunne vurdere beskatningsgrad og bestand 
i forhold til slike kriterier, er det utviklet biologiske referansepunkter. 
 
Biologiske referansepunkter representerer enten et nivå på fiskedødeligheten eller et nivå på gytebestanden. 
Siden 1998 har ICES definert føre-var-referansepunkter og forsøkt å tallfeste disse for de fleste bestander. 
Referansepunktene omfatter både beskatningsgrad (fiskedødelighet) og bestandsstørrelse. 
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Ut fra de historiske bestandsdata og enkle forutsetninger om gytebestands / rekrutteringssammenhengen, har en 
for hver bestand prøvd å definere en nedre grense for gytebestand (Blim) der det er stor sjanse for dårlig 
rekruttering hvis gytebestanden kommer under denne grensen. Tilsvarende er det definert en øvre grense for 
fiskedødelighet (Flim ) som dersom den overskrides over lengre tid med stor sannsynlighet vil bringe bestanden 
ned på det nivået der rekrutteringen ventes å bli dårlig. 
 
De "absolutte" grensene (Blim og Flim) er definert ut fra historiske bestandsdata og teori om dynamikken i 
fiskebestander. ICES har derfor ansett det som sitt ansvar å definere disse verdiene. Når det gjelder føre var-
grensene (Bpa og Fpa) er disse mellom annet avhengig av hvor stor risiko forvaltningen er villig til å ta. ICES gir 
derfor kun forslag om disse, og det kreves en dialog med forvaltningen for å fastsette hensiktsmessige verdier. 
 
Forskerne som arbeider gjennom ICES innhenter informasjon om det marine økosystemet. Denne informasjonen 
brukes som grunnlegg for uhildet, ikke-politiske råd, i tillegg til å øke kunnskapen generelt. Et viktig element i 
forvaltningen er totalkvoter for fiske av en enkelt bestand (TACs - total allowable catches). Selv om TAC er 
gjenstand for politisk påvirkning, er dette basert på vitenskapelig råd som kommer fra arbeidet til nasjonale 
forskningsinstitutter. 
 
Utvikling av råd om TACs skjer i ICES i flere trinn: 
 

1. Forskere i de forskjellige landene innhenter grunnlagsdata fra fiskelandinger, utkast og forskningstokt. 
 

2. Denne informasjonen brukes i arbeidsgruppene i ICES for å vurdere tilstanden til bestandene.  
 

3. Resultatene fra arbeidsgruppene gjennomgås av den rådgivende komiteen for fiskerier (ACFM – 
advisory committee on fishery management). ACFM bestemmer hva ICES’ offisielle råd på 
forvaltningen av bestandene skal være. 
 

 
Oppdatert  09.10.03 
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Faktaark A-8 Fiskerisamarbeidet med Russland/Gråsoneavtalen  

 
Bestandene av torsk, hyse og lodde i Barentshavet er fellesbestander for Norge og Russland. På denne 
bakgrunnen er det behov for et nært samarbeid som sikrer en rasjonell ressursforvaltning.  
 
Det bilaterale samarbeidet på fiskerisektoren begynte allerede på femtitallet innen havforskning. I årenes løp har 
man utviklet et omfattende og godt samarbeid på flere områder, særlig i siste del av åttiårene og i nittiårene. 
Fiskerisamarbeidet er basert på et bredt avtaleverk. Samarbeidet er formalisert gjennom avtalen av 11. april 1975 
om samarbeid innen fiskerinæringen og avtalen av 15. oktober 1976 om gjensidig fiskerisamarbeid. De to 
avtalene er gjensidige og balanserte avtaler om regulering av felles fiskebestander og bytte av kvoter på 
nasjonale bestander.  
 
Under avtalen av 11. april 1975 er det opprettet en blandet norsk-russisk fiskerikommisjon. På det årlige 
kommisjonsmøtet fastsetter partene totalkvoter for og fordeler kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland. 
De avtaler også gjensidig fiskeadgang i hverandres soner og bytter kvoter både innenfor fellesbestander og 
nasjonale bestander. Totalkvotene som Norge og Russland fastsetter i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjon er basert på anbefalinger om beskatningsnivå utarbeidet av Det internasjonale Råd for 
Havforskning (ICES), hvor både norske og russiske forskere er representert. 
 
Det er en sentral utfordring for Norge og Russland å legge forholdene til rette for en mest mulig rasjonell 
forvaltning av våre fellesbestander. Det krever i første rekke en rasjonell beskatning av torskebestanden. 
Gjennom de årlige kvoteavtalene fastsettes også viktige reguleringstiltak som skal sikre en bærekraftig og 
forsvarlig ressursforvaltning, for eksempel kriterier for stenging av områder pga. for stor innblanding av ungfisk 
og bruk av sorteringsrist i trålfisket. 
 
På 31. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, avholdt i Kabelvåg 4.-8. november 2002, ble det 
inngått en kvoteavtale for 2003. Partene fastsatte en totalkvote for norsk arktisk torsk på 395.000 tonn, samt en 
kvote på 40.000 tonn norsk kysttorsk. Etter overføring mellom partene er den norske torskekvoten for 2003 på 
195.550 tonn, mens den russiske kvoten er på 183.550 tonn. Det er avsatt en kvote for tredjelands torskefiske på 
55.900 tonn. Totalkvoten for norsk arktisk hyse i 2003 ble fastsatt til 101.000 tonn som, etter overføring, er 
fordelt med 52.500 tonn til Norge, 43.500 tonn til Russland og 5.000 tonn til tredjeland. Partene fastsatte kvoten 
for vinterlodde i 2003 til 310.000 tonn, fordelt med 186.000 tonn til Norge og 124.000 tonn til Russland. For 
kongekrabbe ble partene enige om en totalkvote på 800.000 krabber i 2003, fordelt med 600.000 krabber til 
Russland og 200.000 til Norge. 
 
Nedenfor gis en skjematisk fremstilling av kvotebyttet mellom Norge og Russland for 2003: 
 
 
Kvoter til Russland på norske bestander i Norges økonomiske sone i 2003:  
 2.000 tonn uer og snabeluer (bifangst) 
 50.000 tonn kolmule 
 5.000 tonn sei (bifangst) 
 2.000 tonn steinbit (direkte fiske og bifangst) 
 3.000 tonn andre arter (bifangst) 
 
 
Kvoter til Norge på russiske bestander i Russlands økonomiske sone i 2003: 
 6.000 tonn torsk 
 4.500 tonn hyse 
 3.000 tonn reker 
 1.500  tonn steinbit (direkte fiske og bifangst) 
 1.000  tonn flyndre (direkte fiske og bifangst) 
 500 tonn andre arter (bifangst) 
 10.000 voksne Grønlandssel i Østisen. 
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På 1990-tallet har fiskerikommisjonen utvidet sitt samarbeid til nye områder. I 1992 ble Norge og Russland 
enige om å innlede et utvidet samarbeid om forvaltnings- og kontrollspørsmål under fiskerikommisjonen, og i 
1993 opprettet de ”Det permanente utvalg for forvaltnings- og kontrollspørsmål på fiskerisektoren”. Gjennom 
dette samarbeidet er en rekke konkrete tiltak iverksatt for å bedre kontrollen med ressursene både på sjø- og 
landsiden. Bl.a. er det etablert rutiner for økt samarbeid mellom de to lands kystvakter og kontrollmyndigheter, 
herunder utveksling av informasjon om fangst- og landingsdata samt utveksling av landingsinspektører og 
kystvaktobservatører. 
 
Det norsk-russiske fiskeriforskningssamarbeidet går helt tilbake til 1950-tallet. Resultatene fra denne 
forskningen danner grunnlaget for de forvaltningsvedtak som hvert år fattes av Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjonen, og er således av avgjørende betydning for forvaltningen av felles fiskebestander i 
Barentshavet. Siden midten av 1990-tallet har imidlertid norske havforskere opplevd store vanskeligheter med å 
få gjennomføre sine fiskeriforskningstokt som planlagt i russisk økonomisk sone (RØS). Vanskelighetene har 
bestått i svært sene og til tider uklare svar fra russisk side, begrensninger av det omsøkte toktområdet i RØS, 
samt russiske krav om faste seilingsruter, forhåndsinspeksjon av fartøyene (etter hvert frafalt) og militære 
observatører om bord. Dette får nødvendigvis konsekvenser for den vitenskapelige verdien av toktene. Saken har 
vært tatt opp med russiske myndigheter både på embetsnivå og på politisk nivå ved flere anledninger, men man 
har ennå ikke klart å komme frem til en endelig løsning på problemene.  
 
I forholdet til Russland har vi ett overordnet utestående problem. Det gjelder manglende grensedragning mellom 
områdene for de to lands jurisdiksjonsutøvelse i Barentshavet. Norge og Russland har siden 1974 ført 
forhandlinger om delelinjen for de to lands kontinentalsokkelområder og økonomiske soner. Hittil har det ikke 
lykkes å nå frem til enighet om en slik delelinje. Av hensyn til den praktiske gjennomføringen av fisket i det 
omstridte grenseområdet innenfor 200 nautiske mil fra fastlandet, inngikk imidlertid Norge og Russland 11. 
januar 1978 en avtale ”om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet” 
(”Gråsoneavtalen”). Denne avtalen forutsetter at partene treffer omforente regulerings- og håndhevelsestiltak i 
det området avtalen gjelder. Avtalen gjelder for ett år av gangen og ble siste gang fornyet 27. juni 2003. 
 
 
Oppdatert 20.08.03  
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Faktaark A-9 Forvaltning av Kongekrabbe 

 
I 1960-årene satte russerne kongekrabbe fra Stillehavet ut i havet ved Murmanskkysten. Fra midten av 1970-
årene ble enkelteksemplarer tatt som bifangst av russiske og norske fiskere. På 1980-tallet registrerte man en 
økning i bifangsten av kongekrabbe, men først våren 1992 ble det tatt større mengder i norsk farvann. Også på 
russisk side opplevde man i 1992 en økning i kongekrabbebestanden. På møte i Den blandete norsk-russiske 
fiskerikommisjon i november samme år, forlenget man fangstforbudet som ble innført på midten av 70-tallet. 
Samtidig avtalte man å intensivere og koordinere forskningsarbeidet i Norge og Russland for å kunne gi 
kommisjonen råd om forvaltning av den nye ressursen.  
 
I perioden 1994 - 2001 ble det gjennomført en begrenset forskningsfangst etter kongekrabbe, hvor Norge og 
Russland ble enige om en totalkvote og delte denne likt mellom seg. For å finne ut hvilke beskatningsstrategier 
som er optimale, har man gjennom forskningsfangsten systematisk samlet inn data og foretatt en gradvis økning 
av uttaket fra en totalkvote på 22.000 krabber i 1994 til 200.000 i 2001. I samme periode har antall deltakende 
fartøy i den norske forskningsfangsten økt fra 4 til 123. 
 
På møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i november 2000, ble Norge og Russland enige om å 
åpne for en ordinær kommersiell fangst av kongekrabbe fra sesongen høsten 2002/våren 2003. På norsk side ble 
prosessen for å forberede overgangen til kommersiell fangst satt i gang i juni 2000. Da ble det opprettet en 
arbeidsgruppe bestående av representanter for Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, 
Fiskeridirektoratet, Fiskeriforskning, Norges Fiskarlag, Finnmark Fylkeskommune og Sametinget, som skulle 
utrede alle sider knyttet til den fremtidige forvaltningen av kongekrabbe.  
 
Arbeidsgruppen hadde som hovedformål å utarbeide forslag til fremtidig reguleringsopplegg for fangst av 
kongekrabbe, herunder spesielt vurdere dette i forhold til bifangst-problematikken, samt skissere de viktigste 
problemstillingene knyttet til kongekrabbens innvirkning på økosystemet og det biologiske mangfoldet i våre 
farvann. Arbeidsgruppen leverte sin innstilling i august 2001. 
 
Dagens forvaltning av kongekrabben i Norge skjer i stor grad med utgangspunkt i det arbeid som ble gjort av 
denne gruppen. I tråd med vedtaket i fiskerikommisjonen høsten 2000, innførte Norge ordinær kommersiell 
fangst av kongekrabbe fra og med fangstsesongen høsten 2002. I forskriften som regulerer fangsten er det lagt 
opp til at det er de som har vært sterkest berørt av bifangstproblemene som får delta i fangsten av kongekrabbe. 
Dette vil si de fiskere som har fisket et visst kvantum torsk i perioden 1999 – 2001 i kongekrabbens 
hovedutbredelsesområde, som i forskriften er definert som området fra og med Kinnarodden og østover til den 
russiske grense. I 2002 var det 127 fartøy som fikk tillatelse til å delta i fangsten. Den norske totalkvoten i 2002 
var på 100.000 hannkongekrabber, hvorav 90.000 var avsatt til kommersiell fangst. 
 
I henhold til beskatningsprinsipper som ble vedtatt av Norge og Russland høsten 2001 vil den norske totalkvoten 
i 2003 bli på 200.000 hannkongekrabber.  
 
 
Om bestanden 
Kongekrabben i Barentshavet har blitt betraktet som én bestand. Man antar imidlertid det finnes 
selvproduserende enheter i både norsk og russisk sone, samtidig som krabbene til en viss grad migrerer mellom 
Russlands og Norges økonomiske soner. Kjerneområdet for kongekrabbens utbredelse i Norges økonomiske 
sone er fra Varanger til og med Laksefjorden inkludert Tana. Kongekrabben brer seg imidlertid stadig lenger 
vestover langs kysten av Finnmark. 
 
Det er vanskelig å foreta beregninger om bestandens størrelse og vekstpotensiale utfra det begrensede 
datagrunnlaget man har og på bakgrunn av metodiske vanskeligheter. Bestandsestimatene for 2001 var 
12.210.322 krabber i Russlands økonomiske sone, RØS, og 2.970.119 krabber i Norges økonomiske sone, NØS. 
For 2002 var tallene hhv. 4.315.900 og 3.179.830 krabber i RØS og NØS. En antar videre at størrelsesnivået for 
den fangstbare delen av bestanden i NØS vil ligge på rundt 1 million individer i 2003.  
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Bifangst  
Siden 1997 har det vært gjort årlige undersøkelser for å dokumentere bifangstproblemene og konsekvensene 
dette har for utøvelsen av garn- og linefisket i Øst-Finnmark. Bifangst av kongekrabbe utgjør et betydelig skjult 
fiske og er et hinder for utøvelsen av tradisjonelle fiskerier. Problemene har hittil vært størst for garn- og 
linefisket i Varangerområdet. Fiskerimyndighetene ser alvorlig på problemene dette skaper for næringsutøverne 
og det arbeides med å finne løsninger. Hoveddelen av bifangsten av kongekrabbe er uten kommersiell verdi. 
Dette på bakgrunn av at det meste av bifangsten er hunnkrabber og/eller krabber som tas i deler av året hvor 
krabben generelt er i dårlig kondisjon. Det gjøres bl.a. forsøk med stolpegarn, pålesetting av line og torsketeiner 
som alternativt redskap for å unngå bifangst av kongekrabbe. Enkelte av disse forsøkene har gitt rimelig gode 
resultater. I tillegg synes det som om problemet har avtatt noe etter hvert som fiskere gjennom erfaring har blitt 
flinkere til å unngå bifangst av krabbe. 
 
 
Kongekrabben som introdusert art 
Det siste tiåret har det blitt avdekket at kongekrabben gradvis sprer seg vestover til nye områder langs kysten av 
Finnmark og Troms, og utover i havet. Så langt har imidlertid kunnskapen om kongekrabbens virkning på andre 
bunnlevende organismer og på det marine biologiske mangfoldet langs kysten generelt, vært svært begrenset. 
Kombinasjonen av manglende kunnskap om kongekrabbens økologiske effekter, vissheten omkring dens økende 
utbredelse samt negative erfaringer fra andre introduksjoner har de senere år ført til en økende bekymring på 
norsk side for de eventuelle negative effektene av kongekrabben på økosystemet og det biologiske mangfoldet i 
Barentshavet og langs kysten av Nord-Norge.  
 
Som følge av dette har også fiskerimyndighetenes prioriteringer i forhold til kongekrabbeforvaltningen blitt mer 
sammensatt enn de var tidligere. I første omgang har dette gitt seg utslag i støtte til økt forskning på området, 
spesielt fra og med 2003. På oppdrag fra Fiskeridepartementet har Havforskningsinstituttet nå utarbeidet et større 
program for forskning og overvåking av konsekvensene av kongekrabbens inntreden i norske farvann. Som ledd 
i dette har det blitt satt av ca. 4,7 millioner kroner på statsbudsjettet for denne forskningen i 2003, og norske 
myndigheter tar også sikte på å prioritere slik forskning i årene som kommer.  
 
Også i forhold til Russland har man blitt enige om å utvide forskningen på dette området. Ikke minst kan det 
vises til at Norge og Russland, under 31. sesjon i fiskerikommisjonen høsten 2002, ga forskere fra begge land i 
oppdrag å utarbeide et vitenskapelig grunnlag for etablering av en vestlig grense for krabbens utbredelse og 
utarbeide forslag til mulige tiltak for å begrense videre utbredelse til områder vest for denne grensen. (Se også 
Faktaark A-27-6 om Regulering av fisket etter kongekrabbe). 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark A-10 Fiskerisamarbeidet med EU 

 
Fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU er basert på den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU av 1980 
med senere brevveksling av 1992, avtalen av 1966 mellom Norge, Sverige og Danmark om fisket i Skagerrak og 
Kattegat (Skagerrakavtalen), samt nabolandsavtalen av 1976 mellom Norge og Sverige om svensk fiske i Norges 
økonomiske sone (NØS) sør for 62°N, med senere brevveksling av 1996.  
 
 
Den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU 
Opprettelsen av de økonomiske sonene i 1977 førte til at det ble etablert et nærmere fiskerisamarbeid mellom 
Norge og EU. Norge og EU hadde allerede før opprettelsen av de økonomiske sonene et tradisjonelt fiske i de 
områder som etter 1977 ble nasjonale jurisdiksjonsområder.  
 
Allerede i november 1976 ble det innledet forhandlinger mellom Norge og EU om gjensidig fiske i hverandres 
soner. De formelle forhandlingene ble avsluttet i april 1977, men på grunn av intern strid om EUs fiskeripolitikk, 
ble avtalen ikke undertegnet før i februar 1980. Hovedinnholdet i avtalen er at Norge og EU skal tillate 
fiskefartøy fra den annen part å fiske innenfor sitt jurisdiksjonsområde. Videre er partene forpliktet til å 
samarbeide om forvaltning og vern av de levende ressursene i havet. Fra og med 1983 er det opprettet en balanse 
i partenes gjensidige fiske. Fisket reguleres i årlige kvoteavtaler mellom partene.  
 
I tilknytning til EØS-forhandlingene ble det ført separate forhandlinger om utvikling av det bilaterale 
fiskerisamarbeidet. En avtale om dette ble inngått ved brevveksling av 2. mai 1992. Avtalen innebærer et utvidet 
samarbeid med utgangspunkt i fiskeriavtalen av 1980. Gjennom avtalen påtar Norge seg en folkerettslig 
forpliktelse som berører nivået for de gjensidige kvoteutvekslingene som inngår i de årlige kvoteavtalene. I tråd 
med avtalen ble EU tildelt en økt andel av totalkvoten for norsk arktisk torsk i NØS og en tilleggskvote av torsk i 
årene fram til 1997. Etter 1997 har tilleggskvoten utgjort en andel tilsvarende gjennomsnittet av EUs årlige andel 
av den faktiske totalkvoten for bestanden i årene 1993-1997. De økte fiskemulighetene EU således fikk tildelt 
inngår i fiskeribalansen mellom Norge og EU, og kompenseres med kvotetildelinger fra EU til Norge, innenfor 
rammen av de årlige kvoteavtalene. 
 
 
De årlige kvoteavtalene 
På grunnlag av den bilaterale rammeavtalen, har Norge og EU fra 1978 og frem til i dag inngått årlige 
kvoteavtaler om Norges og EUs fiske på fellesbestandene i Nordsjøen, norsk fiske vest av De britiske øyer og 
ved Grønland, samt EUs fiske i NØS i Barentshavet.  
 
Norge og EU har i løpet av de siste tyve årene hatt et nært samarbeid om ressursforvaltning. Dette samarbeidet er 
gradvis blitt utvidet til nye områder. Norge og EU ble i 1997 enige om en avtale om forvaltning og fordeling av 
Nordsjøsild. Avtalen, som trådte i kraft 1. januar 1998, løste ett av de tyngste problemkompleksene i 
fiskerisamarbeidet med EU. Avtalen har som siktemål å sikre et rasjonelt beskatningsmønster og stabile uttak. 
Den inneholder forvaltningsmålsettinger og angir grenser for fiskedødelighetsnivå på de ulike bestands-
komponentene, samt nedre akseptable nivå på gytebestanden. Avtalen ble fornyet for tre år fra 1. januar 2002. 
 
Norge og EU har de siste årene samarbeidet for å få på plass et nytt forvaltningsregime for makrell. I denne 
prosessen har partene fastsatt en felles forvaltningsstrategi for makrell. De har dessuten innledet et samarbeid om 
spørsmål av teknisk karakter. Også Færøyene, som Norge og EU har anerkjent som kyststat til makrellen, er etter 
hvert blitt trukket med i arbeidet med det nye forvaltningsregimet, og det er på dette grunnlag inngått egne 
avtaler mellom de tre kyststatene om forvaltningen av denne bestanden for hvert av årene 2000-2003.  
 
Forvaltningen av fellesbestandene i Nordsjøen, hvor fiskeinnsatsen har vært for høy i forhold til 
bestandsgrunnlaget, har lenge gitt grunn til bekymring. Utfra behovet for en forbedret forvaltning, ble Norge og 
EU i 1999 enige om forvaltningsstrategier for sei, torsk, hyse og rødspette som fastlegger bestandsnivåer og 
tiltaksgrenser som grunnlag for fastsettelse av kvoter.  
 
Flere av bunnfiskbestandene i Nordsjøen er i en dårlig forfatning, og spesielt gjelder dette Nordsjøtorsken. I 
2001 reduserte Norge og EU totalkvotene for de berørte bestandene drastisk, i tillegg til at de inngikk egne 
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avtaler om tekniske tiltak for å forbedre beskatningsmønsteret i Nordsjøen. Situasjonen for torskebestanden er 
imidlertid blitt ytterligere forverret i ettertid, og Norge og EU ble derfor i kvoteavtalen for 2003 enige om å 
redusere totalkvoten for torsk med 45% i forhold til 2002. I tillegg ble partene enige om å videreføre samarbeidet 
om tiltak som kan føre til et bedre beskatningsmønster i Nordsjøen. For dette formålet er det nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal legge fram forslag til konkrete tiltak i løpet av høsten 2003.  
 
Fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU på ressurssektoren har gitt resultater, men det gjenstår en del uløste 
problemer. Det er bl.a. problematisk at partene til dels forvalter Nordsjøbestandene på ulik måte. Mens Norge 
har innført utkastforbud i NØS, er EUs fiskere, ved fiske i EU-sonen, pålagt å kaste ut fisk som er under 
gjeldende minstemål, er fisket i strid med gjeldende bifangstregler eller er av en art hvor kvoten allerede er 
oppfisket. Det er imidlertid positivt at Europakommisjonen som et ledd i reformen av EU's felles fiskeripolitikk, 
vedtatt i desember 2002, har lagt frem en handlingsplan om tiltak for å redusere utkast. Blant annet vurderer 
Kommisjonen, på grunnlag av et pilotprosjekt og dialog med næringen, å foreslå et forbud mot utkast fra 2006. 
 
Norge, EU og Færøyene undertegnet 15. november 2002 en felles forståelse av hva partene skal tilråde sine 
respektive myndigheter å legg til grunn for forfaltningen av makrell for 2003. Avtalen går ut på at partene skal 
forvalte sitt fiskeri på grunnlag av proporsjonalitet mellom fangstavgrensningen på 586.500 tonn i 2002 og 
500.000 tonn i 2003. Fordelingen mellom Norge og EU ble fremforhandlet i de bilaterale kvotedrøftelsene.  
 
Norge og EU har avtalt å fortsette og forvalte bestanden av nordsjøsild etter prinsippene som ble nedfelt i 
sildeavtalen fra 1997. Totalkvoten for konsumfisket etter nordsjøsild er på 400.000 tonn i 2003, mens det er 
fastsatt en bifangstkvote for sild i andre fiskerier i Nordsjøen på 54.000 tonn. 
 
EUs kvoter for torsk og hyse nord for 62°N i 2003 er noe økt i forhold til 2002. Avtalen for 2003 innebærer en 
banklinekvote for norske fiskere på 15.000 tonn, mens kolmulekvoten på 120.000 tonn er den samme som for 
2002.  
 
Kontroll med uttaket av fisk står sentralt i samarbeidet mellom Norge og EU for å forbedre forvaltningen i 
Nordsjøen. Partene er enige om at det er viktig at avregning av pelagiske fangster skjer etter harmoniserte 
metoder og prosedyrer, både for å sikre en rasjonell forvaltning og for å motvirke konkurransevridning. Norge 
og EU ble derfor under kvoteforhandlingene høsten 2002 enige om å fastsette en felles vanntrekksprosent fra 1. 
januar 2004. Partene nedsatte også en felles arbeidsgruppe, bestående av tekniske eksperter, for å vurdere disse 
spørsmålene.  
 
Som ledd i samarbeidet om fiskerikontroll innførte Norge og EU gjensidig satellittsporing av fiskefartøy ved 
fiske i hverandres soner fra 1. januar 2000. For å sikre den praktiske gjennomføring av satellittsporingen inngikk 
partene 28. januar 2000 en avtale om de tekniske parametrene for sporingen. (Se Faktaark A-37 om 
Satellittsporing/-overvåkning). 
 
 
Fisket i Skagerrak/Kattegat 
Da Norges fiskerigrense ble utvidet til 12 nautiske mil i september 1961, ble det gjort midlertidig unntak for 
havområdene øst for Lindesnes. Bakgrunnen var enighet mellom regjeringene i Norge, Sverige og Danmark om 
at fiskere fra de tre landene skulle gis mulighet til å videreføre det tradisjonelle fisket i Skagerrak og Kattegat. 
 
Etter forhandlinger ble det 19. desember 1966 inngått en overenskomst mellom Norge, Sverige og Danmark om 
gjensidige fiskerettigheter i Skagerrak og Kattegat. I henhold til overenskomsten skal det inngås årlige 
kvoteavtaler for fisket i Skagerrak/Kattegat. Etter at Danmark og Sverige ble medlemmer av EU, er det EU-
kommisjonen som forhandler med Norge på deres vegne. 
 
Skagerrakområdet er avgrenset av en rett linje i Skagerrak mellom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, og i det 
nordlige Kattegat av en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr. Overenskomsten mellom Norge, Sverige 
og Danmark gir fiskere fra de tre land rett til å fiske inntil 4 nautiske mil fra grunnlinjene i området. Norge og 
EU ble i 1982 enige om et omforent teknisk regelverk for fisket i området. 
 
Fisket i området har hittil vært underlagt flaggstatsjurisdiksjon. Norge, Danmark og Sverige undertegnet 
imidlertid den 25. august 2003 et memorandum vedrørende fiskeriinspeksjonsordningen i det felles fiskeområdet 
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i Skagerrak, som trådte i kraft ved en noteutveksling mellom partenes utenriksdepartementer samme dag. 
Gjennom memorandumet avtaler partene at de fra nå av vil praktisere en kombinasjon av kyststats- og 
flaggstatsjurisdiksjon innenfor de økonomiske sonene. Dette innebærer at partene har rett til å utøve kontroll 
med samtlige fiskefartøy av enhver nasjonalitet på sitt sjøterritorium og i sin eksklusive økonomiske sone. I 
tillegg kan hver av partenes inspektører også i en annen parts eksklusive økonomiske sone utøve kontroll med, 
herunder borde, fiskefartøy av egen nasjonalitet. Innenfor sjøterritoriet skal imidlertid full kyststatsjurisdiksjon 
gjelde, dvs. at kun kyststatens inspektører vil ha rett til å utøve kontroll med fiskefartøy i dette området.  
 
De årlige kvoteavtalene omfatter kvotereguleringer av torsk, hyse, hvitting, rødspette, sild, brisling og reker.  
 
Torsk og hyse i Skagerrak utgjør komponenter av de samme artene i Nordsjøen. Kvotefastsettelsen for disse 
bestandene i Skagerrak vil derfor reflektere kvotenivåene i Nordsjøen. Dette innebærer for 2003 reduksjoner i 
Skagerrakkvotene for torsk og hyse. Totalkvoten for rødspette er økt, mens rekekvoten er uendret fra 2002. 
Reguleringene av sildefisket i Skagerrak gjenspeiler reguleringene av sildefisket i Nordsjøen, og for begge 
områdene er kvotene fastsatt i henhold til sildeavtalen av 1997. For 2003 er totalkvoten for sild i Skagerrak på 
80.000 tonn. Det er satt en bifangstkvote for sild i industritrål- og brislingfisket på 21.000 tonn. 
 
 
Svensk fiske i Norges økonomiske sone (NØS) 
Utvidelsen av norsk fiskerijurisdiksjon i 1977 fikk også betydning for svenske fiskere som hadde hatt et 
tradisjonelt fiske i Nordsjøen i områder som etter 1977 inngikk i Norges økonomiske sone. Disse fiskerne hadde 
få muligheter til alternativt driftsgrunnlag langs svenskekysten. Dette var bakgrunnen for at Norge tilbød Sverige 
en såkalt nabolandsavtale om fiskerier, som sikret svenske fiskere retten til å fortsette fisket i norsk sone i 
Nordsjøen. 
 
Etter at Sverige ble medlem av EU er det EU-kommisjonen som, på vegne av Sverige, forhandler med Norge om 
årlige kvoteavtaler. I henhold til brevveksling av 28. juni 1996 mellom norske og svenske myndigheter, skal 
kvotene som tildeles Sverige utgjøre faste andeler av totalkvotene som settes i Nordsjøen, med visse justeringer. 
Svenske fiskere tildeles kvoter på torsk, hyse, hvitting, lyr, sei, sild, makrell, reker og industrifisk. 
 
For 2003 er de svenske kvotene for torsk, sild og makrell økt i forhold til 2002, mens kvotene for hyse og sei er 
redusert. De øvrige kvotene er videreført på samme nivå som i 2002.  
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-11 Fiskerisamarbeidet med Færøyene 

 
Før opprettelsen av de økonomiske sonene på 200 nautiske mil hadde Norge i en årrekke fisket utenfor 
Færøyene. Det var i hovedsak et banklinefiske etter bunnfisk, men i perioder også et fiske etter pelagiske arter. 
Færøyene hadde tradisjonelt drevet fiske i norske farvann, særlig etter torsk og hyse i de nordlige områder, men i 
økende grad også i norsk sektor av Nordsjøen etter makrell, sild og industrifisk.  
 
Den 7. februar 1979 inngikk Norge og Færøyene en rammeavtale om gjensidige fiskerettigheter. Avtalen er 
gjensidig, balansert og regulerer byttet av kvoter på eksklusive bestander. I medhold av avtalen inngår Norge og 
Færøyene hvert år en kvoteavtale om utveksling av fiskekvoter i hverandres økonomiske soner. 
 
Norge og Færøyene ble 16. januar 2003 enige om en kvoteavtale for 2003. Den norske bunnfiskkvoten i færøysk 
sone ble ved årets forhandlinger splittet opp. De norske kvotene er for 2003 derfor 2.200 tonn lange/blålange, 
1.800 tonn brosme, 400 tonn sei og 822 tonn andre arter. Den færøyske torskekvoten i Barentshavet videreføres 
på samme nivå som for 2002, det vil si 1.700 tonn. Den færøyske hysekvoten i Barentshavet for 2003 er på 400 
tonn, mens den færøyske seikvoten i Barentshavet for 2003 er på 450 tonn. Færøyske fartøy vil i 2003 kunne 
fiske 4.000 tonn lodde i Norges økonomiske sone. Færøyene vil dessuten kunne overføre for fiske i Norges 
økonomiske sone 5.000 tonn lodde tildelt av Russland. Færøyenes seikvote i Nordsjøen på 1.400 tonn 
videreføres i 2003. Den færøyske sildekvoten i Nordsjøen ble redusert fra 1.200 tonn i 2002 til 700 tonn i 2003. 
 
Den norske kolmulekvoten i færøysk sone er i 2003 36.200 tonn. Dette er en økning på 1.200 tonn fra 2002. 
Færøyenes samlede kolmulekvote nord for 62. graden og i fiskerisonen ved Jan Mayen er i 2003 på 600 tonn. 
Den færøyske kvoten for industrifisk i Nordsjøen ble i 2002 splittet opp slik at kvotene for 2003 er 8.000 tonn 
øyepål, 8.000 tonn kolmule, 3.000 tonn tobis, 500 tonn brisling og 280 tonn andre arter. Norge er blitt tildelt en 
kvote på 6.100 tonn makrell for 2003, en reduksjon på 500 tonn i forhold til 2002. Færøyene har fått en 
makrellkvote i 2003 på 1.475 tonn i Norges økonomiske sone, en reduksjon på 255 tonn sammenlignet med 
kvoten i 2002. Av sin nasjonale makrellkvote kan færøyske fartøyer fiske 9.700 tonn i Norges økonomiske sone i 
2003. Færøyske fartøyer vil i 2003 kunne fiske en kvote på 50 tonn reker som forsøksfiske i fiskerisonen ved Jan 
Mayen. Det er en videreføring fra 2002.  
 
Tabellen nedenfor gir en fremstilling av kvoteutvekslingen mellom Norge og Færøyene for 2003: 
 
Færøyske kvoter i NØS nord for 62°N  
1.700 tonn torsk 
   400 tonn hyse  
   450 tonn sei 
     50 tonn andre arter (uer og blåkveite som 
bifangst) 
1.475 tonn makrell    
   500 tonn kolmule  
      
Færøysk fiskeadgang i NØS nord for 62°N 
overført fra Russland  
2.600 tonn torsk 
   200 tonn hyse (bifangst) 
   280 tonn andre arter (uer, sei, blåkveite - bifangst) 
5.000 tonn lodde 
 
Færøyske kvoter i fiskerisonen ved Jan Mayen 
100 tonn kolmule 
  50 tonn reker 
 
Færøyske kvoter i fiskevernsonen ved Svalbard  
818 tonn torsk, 197 tonn andre arter (uer, blåkveite) 
De færøyske kvoter ved Svalbard inngår ikke i 
balanseregnskapet i kvoteavtalen. 

Færøyske kvoter i NØS sør for 62°N 
8.000 tonn øyepål, 
3.000 tonn tobis 
8.000 tonn kolmule 
   500 tonn brisling 
   250 tonn andre arter 
1.400 tonn sei 
   700 tonn sild 
   300 tonn pigghå/håbrann 
1.000 tonn hestmakrell 
 
Norske kvoter i færøysk sone 
2.200 tonn lange/blålange 
1.800 tonn brosme 
   400 tonn sei 
   822 tonn andre arter 
   300 tonn pigghå/håbrann 
6.100 tonn makrell 
36.200 tonn kolmule 
     230 tonn hestmakrell 
       75 tonn blåkveite 
       25 tonn breiflab 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-12 Fiskerisamarbeidet med Grønland 

 
Avtalen om gjensidig fiskerisamarbeid mellom Norge og Grønland ble inngått i september 1991 etter at 
grønlandske fartøy hadde drevet et uregulert fiske av norsk arktisk torsk i internasjonalt område av Barentshavet 
og i fiskevernsonen ved Svalbard. Etter avtalen har fartøy fra Norge og Grønland anledning til å drive et 
gjensidig fiske i partenes økonomiske soner. Omfanget av fisket og nærmere vilkår skal fastsettes i de årlige 
kvoteavtalene. Kvotebyttet skal være tilnærmet balansert.  
 
I henhold til de årlige kvoteavtalene forplikter Grønland seg til å avgrense sitt totale fiske i Barentshavet til de 
arter og kvoter som Grønland blir tildelt av Norge og Russland, uten hensyn til om fisket skjer i eller utenfor 
Norges og Russlands jurisdiksjonsområder.  
 
Norge og Grønland har årlig inngått kvoteavtaler siden 1991. Kvotebyttet skjer på eksklusive fiskebestander i 
Norges økonomiske sone som norsk arktisk torsk, hyse og sei nord for 62°N, sei i Nordsjøen, og i grønlandsk 
fisketerritorium på blåkveite, torsk, uer og kveite. For norske fiskere er kvotene på de kommersielt viktige artene 
blåkveite og kveite av størst verdi.  
 
(I tillegg til disse kvotene fisker Norge bl.a. blåkveite, kveite og reker i grønlandske farvann i henhold til den 
bilaterale kvoteavtalen mellom Norge og EU). For grønlandske fiskere er kvotetildelingen av norsk arktisk torsk 
svært viktig.  
 
Det er for 2003 inngått en avtale om gjensidig kvotebytte med følgende fordeling: 
 
 
Grønlandsk fiske i Norges økonomiske sone 
 1.700 tonn norsk arktisk torsk (Kan også fiskes i fiskevernsonen ved Svalbard. Dette elementet gjelder så 

lenge trepartsavtalen om lodde løper.) 
 330 tonn norsk arktisk hyse  
 950 tonn norsk arktisk sei 
 150 tonn bifangst (uer og blåkveite) 
 
1.000 tonn sei i Norges økonomiske sone sør for 62°N. Det benyttes et bifangstregime i tråd med det 
arrangement som EU og Norge er blitt enige om for 2003, dog oppad begrenset til 100 tonn. 
 
Grønland har, under forutsetning av russisk aksept, adgang til å overføre deler av de kvoter av torsk og hyse som 
Grønland er tildelt av Russland, til NØS nord for 62°N. Dette elementet gjelder så lenge trepartsavtalen om 
lodde løper.  
 
 
Norsk fiske i grønlandsk fiskeriterritorium 
 600  tonn blåkveite ved Vest-Grønland  
 525 tonn blåkveite ved Øst-Grønland 
 600  tonn torsk ved Vest-Grønland/Øst-Grønland 
 300  tonn uer (fiskes med pelagisk trål) ved Øst-Grønland. 
 100  tonn uer (fiskes med bunntrål) ved Øst-Grønland. 
 393  tonn kveite ved Øst-Grønland 
 150  tonn bifangst av andre arter i henhold til grønlandske regler. 
 
 
Oppdatert  04.09.03 
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Faktaark A-13 Fiskerisamarbeidet med Island 

 
Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Island skjer i dag i henhold til avtale av 15. mai 1999 mellom Norge, 
Island og Den russiske føderasjon om visse samarbeidsforhold på fiskeriområdet (Smutthullavtalen), samt den 
tilhørende protokoll av samme dato mellom Norge og Island.  
 
I tillegg er både Norge og Island parter i forskjellige multilaterale arrangementer innenfor fiskerisektoren. 
 
Islandske fiskefartøy og fartøy under bekvemmelighetsflagg bedrev i perioden 1993-1999 et omfattende 
uregulert fiske av norsk-arktisk torsk i Smutthullet. Da fartøy fra disse land ikke hadde drevet et tradisjonelt 
fiske av torsk i Barentshavet, hadde Norge og Russland ikke satt av noen kvote til dem. Uttaket fra Smutthullet 
representerte derfor et overfiske av den totalkvote som kyststatene hadde satt for bestanden.  
 
Norge og Russland arbeidet aktivt for å bringe fisket i Smutthullet til opphør ved diplomatiske henvendelser til 
de berørte flaggstater, dvs. til de stater hvor fartøyer som driver uregulert fiske er registrert og hvis flagg slike 
fartøyer fører, herunder Island. 
 
Når det gjelder det islandske fisket i Smutthullet, var det helt fra starten kontakter både på embetsmannsplan og 
politisk nivå med sikte på å bringe fisket til opphør. Det var omfattende forhandlingsrunder med Island, og den 
første fant sted i april 1995. Ved avtalen av 15. mai 1999, oppnådde norske og russiske myndigheter å gjøre slutt 
på det uregulerte islandske fisket på regulerte bestander i dette området. Avtalen innebærer at Island vil følge 
norske myndigheters prinsipper for ansvarlig fiske og bekjempelse av uregulert fiske på regulerte bestander i 
Barentshavet. Sammen med den bilaterale protokollen mellom Norge og Island av samme dato regulerer 
”Smutthullavtalen” et bytte av fiskekvoter mellom Island og Norge.  
 
Den trilaterale avtalen innebærer i praksis en islandsk aksept av at de regulerte fiskebestander i det nordlige 
Norskehavet og Barentshavet forvaltes av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Avtalen gir også 
forsikring om at Island vil avstå fra å kreve ytterligere fiskeadgang for torsk i Barentshavet, inklusive 
fiskevernsonen ved Svalbard, utover tildelte kvoter.  
 
I de bilaterale protokollene mellom Norge-Island og Russland-Island slås det videre fast at islandske fartøy ikke 
skal fiske lodde i Barentshavet, inklusive fiskevernsonen ved Svalbard og Smutthullet. Island forplikter seg i 
avtalen også til å motarbeide forsøk på omflagging for å omgå avtalen, til å nekte landing av fangster som er tatt 
i strid med avtalen, og til å nekte anløp i havn av fartøy som har drevet slik virksomhet. 
 
Som motytelse har Island fått fiskerettigheter i Norges økonomiske sone og i Russlands økonomiske sone 
tilsvarende en fast andel av totalkvoten for norsk-arktisk torsk i Barentshavet, basert på kvoten for 1999. I 2003 
kan islandske fartøy fiske 3.660 tonn norsk-arktisk torsk i Norges økonomiske sone. Bifangst kommer i tillegg.  
 
Som kompensasjon for den islandske torskekvoten har norske fiskere fått en bunnfiskkvote og en loddekvote i 
Islands økonomiske sone. Bunnfiskkvoten ligger fast på 500 tonn pluss bifangst pr. år, mens loddekvoten 
varierer årlig i takt med svingningene i den islandske torskekvoten. For 2003 er loddekvoten satt til 13.980 tonn.  
 
Utvekslingen av fiskekvoter bortfaller dersom Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon fastsetter 
totalkvoten for norsk-arktisk torsk til under 350.000 tonn. 
 
Norske myndigheter fikk i 1994 hjemmel til å innføre en ordning med ”svartelisting” av utenlandske fartøy som 
fisket i Smutthullet. Denne ordningen innebar at fartøy som fisket uregulert i Smutthullet ble nektet lisens til å 
fiske i Norges økonomiske sone. Svartelistingen fulgte fartøyet ved salg. Samtidig ble det innført landingsforbud 
for fangster tatt i uregulert fiske i Smutthullet. Som en konsekvens av de forpliktelser Island påtok seg ved 
Smutthullavtalen, ble de islandske fartøyene fjernet fra listen. 
 
Smutthullavtalen med tilhørende protokoller gjelder til utgangen av 2006, ettersom den automatisk ble forlenget 
for en ny fireårsperiode fra 2002 da ingen av partene innen 30. juni 2002 ønsket å benytte avtalens mulighet til å 
si opp eller åpne for reforhandlinger av Smutthullavtalen.  
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-14 Fiskerisamarbeidet med Polen 

 
Polsk fiske i norske jurisdiksjonsområder skjer i henhold til rammeavtalen av 28. mars 1977 med senere 
endringer av 24. mai samme år.  
 
Ved innføringen av en norsk 200 mils økonomisk sone i 1977 fikk Norge suverene rettigheter med hensyn til 
bl.a. å utnytte fiskeressursene i den økonomiske sonen. Bakgrunnen for rammeavtalen var at Polen til tross for 
opprettelsen av den økonomiske sonen skulle ha fiskerettigheter i området i en overgangsperiode. Frem til 31. 
desember 1980 kunne polske fartøy fiske i området mellom 50 og 200 nautiske mil, mens det polske fisket fra og 
med 1. januar 1981 og frem til utløpet av rammeavtalen 1. januar 1987 kun skulle skje på overskuddsbestander 
etter en årlig avtale med norske myndigheter. Siden 1987 har avtalen blitt fornyet hvert femte år, og nåværende 
rammeavtale gjelder frem til 1. januar 2007. 
 
I henhold til rammeavtalen kan Norge tildele Polen fiskekvoter i norske områder på ensidig basis. Det er således 
intet gjensidighetselement i tildelingene. Det polske fisket er etter avtalene begrenset til overskuddsbestander, 
dvs. til bestander som Norge ikke utnytter fullt. Rammeavtalen er oppsigbar.  
 
I de årlige kvoteprotokollene er det tatt inn formuleringer om at kvotetildelingene til Polen i norske farvann er 
avhengige av at polsk fiske i fiskevernsonen ved Svalbard til enhver tid skal avgrenses i samsvar med den 
biologiske bestandssituasjonen og behovet for en rasjonell forvaltning av de ulike fiskebestandene i området. 
Dersom Polen ikke respekterer norske reguleringer, vil kvotetildelingene falle bort. På grunn av denne koplingen 
har man fra norsk side sett det formålstjenlig å videreføre rammeavtalen med Polen. Dette har ført til at polske 
fiskere har fått tildelt kvoter på bestander i norske farvann til tross for at norske fiskere selv har hatt kapasitet til 
å ta kvotene. 
 
Videre forplikter Polen seg i de årlige avtalene til ikke å fiske norsk-arktisk torsk i internasjonalt område av 
Barentshavet utenom de totalkvotene som er fastsatt for bestanden. 
 
De årlige tildelingene til Polen omfatter en begrenset kvote av konsumfiskartene torsk, hyse, sei og hvitting i 
Nordsjøen. De polske konsumfiskkvotene er redusert i løpet av de siste årene i takt med den negative utviklingen 
for Nordsjøbestandene.  
 
I henhold til avtalen for 2003 kan Polen fiske 825 tonn torsk, hyse, sei og hvitting i Norges økonomiske sone i 
Nordsjøen (hvorav maksimalt 750 tonn sei). Kvoten for 2003 er uforandret i forhold til kvoten for 2002. 
 
Polen er ett av de land som har hatt et tradisjonelt torskefiske ved Svalbard, og Polen tildeles på denne bakgrunn 
årlig en kvote norsk arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard. Tildelingen skjer i henhold til den årlige norske 
reguleringen av torskefisket i fiskevernsonen, og er således ikke en del av de årlige kvoteavtalene. I 2003 er den 
polske torskekvoten på 1.225 tonn torsk.  
 
Norske og polske fiskerimyndigheter undertegnet den 8. mars 2001 en felleserklæring om et utvidet 
fiskerisamarbeid. 
 
I forbindelse med de årlige konsultasjonene med Polen, ble det den 5. februar 2003 inngått en ny avtale mellom 
norske og polske fiskerimyndigheter om gjensidig satellittovervåkning for fartøy over 24 meter. 
 
Polen blir medlem av EU fra 1. mai 2004. Som en konsekvens av dette, vil man fra norsk side vurdere den 
fremtidige status for fiskeriavtalen med Polen. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-15 Forvaltningen av norsk vårgytende sild 

 
Etter sammenbruddet i bestanden av norsk vårgytende sild i siste halvdel av 1960-årene og frem til midten av 
1990-årene oppholdt den fiskbare delen av bestanden seg utelukkende i de nære norske kystfarvann, mens 
hovedoppvekstområdet for ungsild var i Barentshavet i russisk økonomisk sone. For å sikre gjenoppbyggingen 
av bestanden, fastsatte Norge i hele denne perioden meget strenge reguleringstiltak. Russland ga et vesentlig 
bidrag til gjenoppbyggingen gjennom forbud mot å fiske ungsild i russisk sone. De forvaltningstiltakene som ble 
iverksatt muliggjorde en betydelig bestandsøkning, og silda ble igjen tilgjengelig for fiske i områder i 
Norskehavet utenfor Norges økonomiske sone. På denne bakgrunn tok Norge i 1995 initiativ til å innlede 
forhandlinger med de berørte kyststater (Norge, Russland, Island og Færøyene) med sikte på å etablere et 
internasjonalt forvaltningsregime for sildebestanden. Etter hvert ble også EU invitert til å delta på møtene. 
Drøftelsene ble videreført i flere runder i 1995 og 1996.  
 
Mens forhandlingene pågikk fastsatte de berørte land kvoter for seg selv som ville medføre en betydelig 
overskridelse av totalkvoten på 1 mill. tonn som var fastsatt av Norge. Det ble derfor en sentral målsetting for 
Norge å få de andre landene til å redusere sine kvoter for 1996. I utgangspunktet så man for seg en avtale 
mellom alle de fem deltakende land. Det ble imidlertid etter hvert klart at EU ikke ville inngå en avtale for 1996, 
og EU fastsatte en ensidig kvote på 150.000 tonn. 
 
Den 6. mai 1996 inngikk Norge, Russland, Færøyene og Island en Protokoll om bevaring, rasjonell utnyttelse og 
forvaltning av norsk vårgytende sild (atlanto-skandisk sild) i Nordøst-Atlanteren. I henhold til protokollen skulle 
partenes fiske etter norsk vårgytende sild i 1996 begrenses til 1.107.000 tonn. Det innebar en betydelig reduksjon 
av alle tidligere fastsatte kvoter, herunder også den norske. Kvoten ble fordelt med 695.000 tonn til Norge, 
166.000 tonn til Russland og 256.000 tonn til Færøyene og Island. I medhold av protokollen ble det inngått 
bilaterale arrangementer om fiskeadgang i partenes respektive soner. 
 
I tillegg til selve kvotefordelingen inneholdt protokollen bestemmelser om fangstrapportering og vitenskapelig 
samarbeid. Det het videre at partene skulle arbeide for en harmonisering av bevaringstiltak, og de skulle 
videreutvikle samarbeidet om inspeksjon og kontroll. Partene skulle også samarbeide for å hindre fiske fra andre 
stater som undergraver de fastsatte bevarings- og forvaltningstiltak. I samsvar med FN-avtalen om fiske på det 
åpne hav skulle partene innenfor rammen av Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) samarbeide for 
å komme frem til en regulering av fisket på bestanden i områder utenfor nasjonal fiskerijurisdiksjon, dvs. i 
internasjonalt farvann i Norskehavet (Smutthavet).  
 
På grunnlag av avtalen av 6. mai 1996 forhandlet EU, Færøyene, Island, Norge og Russland frem en avtale om 
fisket av norsk vårgytende sild i 1997. Avtalen ble underskrevet i Oslo 14. desember 1996. Partene fastsatte en 
totalkvote på 1.500.000 tonn. Innenfor denne totalkvoten skulle de fem partenes fiske avgrenses til 1.498.000 
tonn i 1997 fordelt med 125.000 tonn til EU, 315.000 tonn til Færøyene og Island (fordelt med henholdsvis 
82.000 og 233.000 tonn), 854.000 tonn til Norge og 204.000 tonn til Russland. I forbindelse med protokollen 
inngikk Norge bilaterale avtaler med EU, Færøyene, Island og Russland om gjensidig fiskeadgang. 
 
I NEAFC ble det for 1997 gjort vedtak om at fangsten av norsk vårgytende sild i områdene utenfor nasjonal 
jurisdiksjon skulle begrenses til 127.000 tonn fordelt med 25.000 tonn til henholdsvis EU, Færøyene, Island, 
Norge og Russland, samt 2.000 tonn til Polen. 
 
For 1998, 1999, 2000 og 2001 ble det inngått nye fempartsavtaler om forvaltningen av norsk vårgytende sild. 
TAC ble for 1998 og 1999 fastsatt til 1.302.000 tonn, for 2000 ble TAC fastsatt til 1.252.000 tonn og for 2001 
851.500 tonn. Totalkvotene ble fordelt mellom partene etter samme mønster som for det foregående år, og det 
ble likeledes inngått bilaterale avtaler mellom partene om gjensidig fiskeadgang.  
 
På årsmøtene i NEAFC ble det for 1998, 1999, og 2000 fastsatt en kvote for fiske i internasjonalt farvann i 
Norskehavet på 102.000 tonn med samme forholdsmessige fordeling mellom de berørte parter som for det 
foregående år. Det ga EU, Færøyene, Island, Norge og Russland en kvote på 20.000 tonn hver, mens Polen ble 
tildelt en kvote på 2.000 tonn. I 2001 ble avsetning i dette området på 76.500 tonn fordelt med 15.000 tonn til 
hver av kyststatene og 1.500 tonn til Polen. 
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Partene ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi som vil sikre et jevnere uttak av bestanden, 
samtidig som sannsynligheten for å opprettholde en gytebestand som kan gi sterke nye årsklasser bedres. I 2000 
ble partene enige om å iverksette denne langsiktige forvaltningsstrategien fra og med 2002. Planen angir en 
grense for fiskedødelighetsnivå, samt et nedre akseptable nivå på gytebestanden. Dersom gytebestanden faller 
under dette nivået, vil det bli iverksatt tiltak for å sikre rask gjenoppbygging. 
 
Ved forhandlingene i Harstad i oktober 2001 la Norge frem krav om at fordelingsnøkkelen skulle endres. Basert 
på sonetilhørighetsprinsippet hevdet Norge krav på en høyere andel enn 57% som Norge har hatt siden 1997 – 
avtalen. Etter to forhandlingsrunder valgte Norge å inngå en ny fempartsavtale lik de foregående år. TAC for 
2002 var på 851.500 tonn og den langsiktige forvaltningsstrategien ble fra 2002 tatt inn i avtalen.  
 
Ved fempartsforhandlingene i St. Petersburg i oktober 2002, ble det fra norsk side igjen lagt frem krav om økt 
andel av TAC. Partene klarte ikke under dette møtet å komme frem til enighet, og man møttes igjen under 
NEAFC møtet i november. Norge la her frem et konkret krav om 70% av TAC. Heller ikke på dette møtet ble 
partene enig. Etter flere forhandlingsrunder gjennom vinteren inngikk Norge i februar 2003 bilaterale avtaler 
med EU og Færøyene. Disse avtalene innebærer at EU overfører 1,8% til Norge mot full soneadgang 
( EU har da 6,58%) og Færøyene overfører 1,2% til Norge mot full soneadgang (Færøyene har da 4,26%). 
Russland har inngått avtale med Norge om adgang til å fiske 13,6% i NØS mot at de avstår fra å fiske ungsild i 
russisk sone. Den 26. juni 2003 ble utenriksminister Jan Petersen enig med Islands utenriksminister Halldor 
Ásgrimsson om en bilateral avtale mellom Norge og Island. Denne avtalen innebærer at Island overfører 1% av 
sin kvoteandel på 15.54% til Norge, mot at de for økt adgang i NØS. Norge har for 2003 således 61% av TAC på 
710.000 tonn. Det er fra norsk side understreket at de bilaterale avtalene for 2003 er ad-hoc arrangementer som 
ikke skal legge føringer for neste års forhandling.  
 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark A-16 Forvaltningen av kolmule  

 
Kolmula forvaltes i dag av NEAFC i form av en total-TAC for hele bestandens utbredelsesområde, inkludert de 
økonomiske sonene. TAC’en er imidlertid ikke fordelt på medlemslandene. I årene frem til 2001 har anbefalt 
TAC vært på 650 000 tonn. For 2001 anbefalte ACFM en reduksjon til 628.000 tonn. I 2002 anbefalte ACFM at 
alt fiske på kolmulebestanden skulle stoppes inntil en gjennoppbyggingsplan er utarbeidet og iverksatt. Anbefalt 
TAC for 2003 var 600.000 tonn, mens anbefalingen for 2004 er på 925.000 tonn. 
 
Inntil 1997 lå fisket etter kolmule stort sett innenfor den anbefalte TAC. Men i 1998 kom fangstene opp i over 1 
mill. tonn, og fangstene i 1999 og 2000 var på hhv. 1.250.000 tonn og 1.400.000 tonn. Fangsten i 2002 var i 
underkant av 1.800.000 tonn.  

 
Etter norsk initiativ ble det på årsmøtet i NEAFC i november 1997 vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe for 
makrell og kolmule med sikte på å få makrell- og kolmulefiskeriene i internasjonalt farvann under kontroll. 
Arbeidet med å etablere en makrellregulering ble i denne sammenheng prioritert, men etter at NEAFC i februar 
1999 vedtok en regulering av makrellfisket i internasjonalt farvann ble arbeidet med kolmule gjenopptatt. 
 
I arbeidet med å få på plass en totalregulering av fisket etter kolmule i Nordøst-Atlanteren ble det på møte i 
NEAFCs arbeidsgruppe for makrell og kolmule i mai 1999 klart at man måtte sikte seg inn mot et 
reguleringssystem med to komponenter, et kyststatsregime og en separat NEAFC-regulering av fisket i 
internasjonalt farvann. Det var enighet om at kyststatsregimet måtte etableres før en kunne vedta en regulering 
for internasjonalt farvann. 
 
Det arbeides nå blant de stater som er kyststater til kolmulen med å etablere et kyststatsregime for forvaltning av 
kolmulen. Norge, EU, Færøyene, Island, Grønland er definert som kyststater. Siden Russland er en viktig aktør i 
kolmulefisket i internasjonalt farvann er Russland spesielt invitert til å delta disse i forhandlingene, selv om 
Russland ikke er tildelt status som kyststat.  
 
 
Oppdatert  02.09.03 
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Faktaark A-17 Forvaltningen av lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen  

 
Loddebestanden ved Island, Grønland og Jan Mayen er en fellesbestand mellom Norge, Island og Grønland. 
 
En trepartsavtale om lodda ble undertegnet første gang i 1989, etter 6 ½ års forhandlinger, av kyststatene Island, 
Grønland og Norge. Tidligere ble lodda delt mellom Norge og Island. Etter 1989 har reguleringen av lodda vært 
gjenstand for forhandlinger mellom Island, Norge og Grønland, og selve trepartsavtalen har vært reforhandlet tre 
ganger, i 1992, 1994 og 1998. Trepartsavtale som ble undertegnet 18. juni 1998 og som opprinnelig gjaldt til og 
med 30. april 2001, ble forlenget med ytterligere to år og gjaldt til 30. april 2003. Island sa opp denne avtalen 30. 
oktober 2002. Etter gjentatte forsøk på å komme frem til en ny avtale, ble det juli 2003 undertegnet en 
trepartsavtale som skal gjelde for ett år av gangen med mulighet for forlengelse. Avtalen er tilnærmet en blåkopi 
av den tidligere avtalen, med unntak av at tidligere artikkel 10 om satellittsporing ikke lenger er inntatt i 
avtaleteksten. Dette fordi den var utdatert. Det bilaterale arrangementet mellom Norge og Grønland i til knytning 
til trepartsavtalen er utvidet noe, ettersom Grønland er gitt fleksibilitet i NØS for NVG sild de måtte få gjennom 
avtale med Færøyene samt at torsk de har fått fra Russland også kan fiskes i NØS. 
 
Trepartsavtalen gir Island en andel av totalkvoten på 81%, Norge 8% og Grønland 11%.  
 
Etter avtalen skal det innen 1. juni og 1. desember settes henholdsvis en foreløpig og en endelig totalkvote for 
loddesesongen som starter 20. juni og varer til 30. april hvert år.  
 
Den foreløpige totalkvoten for loddesesongen 2002-2003 ble satt til 690.000 tonn, basert på en forventet 
totalkvote på 1.040.000 tonn. Det er islandske forskningstokt som ligger til grunn for bestandsberegningene av 
lodda. På bakgrunn av nye forskningstokt foreslo islandske myndigheter senere at endelig totalkvote ble satt til 
990.000 tonn, i stedet for 1.040.000 tonn. Norges kvote av lodde i henhold til trepartsavtalen var følgelig på 
79.200 tonn i sesongen 2002-2003.  
 
Foreløpig totalkvote for loddesesongen 2003-2004 er satt til 555.000 tonn, basert på en forventet totalkvote på 
832.500 tonn. På bakgrunn av at Norge i sesongen 2002-2003 fisket opp sin tildelte kvote før TAC ble redusert, 
har Island fått kompensasjon på 4.000 tonn, for et fiske i sesongen 2003-2004. Arrangementet med 
kompensasjon er i tråd med trepartsavtalens bestemmelser. Dersom den forventede totalkvoten ikke blir endret, 
vil norsk kvote av lodde i henhold til trepartsavtalen være på 62.600 tonn i sesongen 2003-2004.  
 
Avtalen åpner opp for at partene kan fiske 35% av sin loddekvote i hverandres soner, med mindre partene har 
avtalt andre adgangsbegrensninger i bilaterale avtaler. Norge kan fiske 35% av sin kvote i islandsk sone, mens 
Norge har full fleksibilitet i grønlandsk fiskeriterritorium. Disse begrensningene gjelder tilsvarende for de to 
andre partene i norske farvann, dvs. at 35% av Islands kvote og 100% av Grønlands kvote kan tas i fiskerisonen 
rundt Jan Mayen. Norge har ikke adgang til å fiske lodde i et område av islandsk sone og på et tidspunkt av året 
da det fiskes konsumlodde. Dette skyldes at Island ikke ønsker å ha konkurranse på markedet for rognlodde.  
 
Norge kan fiske sine andeler av kvoten i sonen rundt Jan Mayen. 
 
 
Oppdatert  12.08.03 
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Faktaark A-18 Trepartsavtalen for forvaltning av makrell i Nordøstatlanteren  

 
Forvaltningen av makrell i Nordøstatlanteren, herunder fastsettelse av TAC, ble frem til 1999 forestått av Norge 
og EU. I praksis fastsatte Norge og EU en ”referanse-TAC”, som i tillegg til kvoter til Norge og EU, også 
omfattet en fast avsetning til Færøyene.  
 
Fisket i internasjonalt farvann, som har vært oppe i til dels betydelige kvanta, hadde imidlertid ikke vært 
regulert. Ekspansjonen i det uregulerte makrellfisket i internasjonalt farvann ga de tre berørte kyststatene, EU, 
Færøyene og Norge, grunn til betydelig bekymring. På det ekstraordinære årsmøtet i Den nordøst-atlantiske 
fiskerikommisjon (NEAFC) 8.-9. februar 1999, fremmet de derfor et felles forslag om regulering av 
makrellfisket i internasjonalt farvann. Forslaget ble vedtatt mot Russlands og Islands stemmer.  
 
Fremleggelsen av det felles kyststatsforslaget innebar anerkjennelse fra Norges og EUs side av Færøyene som 
kyststat. Dette dannet utgangspunkt for en ny forhandlingssituasjon der de tre berørte parter innledet drøftelser 
om etablering av et nytt forvaltningsregime for makrell. Drøftelsene, som startet i mars 1999, ble sluttført 19. 
november 1999 da de tre partene undertegnet en avtale om forvaltningen av makrell i Nordøst-Atlanteren i 2000. 
 
I avtalen ble det fastsatt en totalkvote på 560.000 tonn for kyststatenes soner. Avtalen innebar en kvote på totalt 
30.000 tonn til Færøyene, inkludert en andel på 10.680 tonn generert fra internasjonalt farvann. Det ble presisert 
i avtalen at fordelingen av andeler på Norge og EU ville bli fastsatt på bilateralt grunnlag. Dette ble fulgt opp i 
den bilaterale kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2000. Partene inngikk tilsvarende avtaler for 2001 og 2002.  
 
Trepartsavtalen inneholder en omforent langtidsstrategi for forvaltningen av makrell som skal sikre at uttaket av 
bestanden holdes innenfor forsvarlige biologiske rammer. Dette vil gi grunnlag for et bærekraftig fiske og høyere 
langtidsutbytte. Avtalen innebærer også enighet mellom partene om behovet for å styrke samarbeidet om 
kontroll og håndhevelse, og betydningen av å intensivere forskningen på bestanden. 
 
Med utgangspunkt i kyststatenes fastsettelse av en totalkvote for 2001, vedtok årsmøtet i Den nordøst-atlantiske 
fiskerikommisjon (NEAFC) høsten 2000 for første gang en regulering av makrell i internasjonalt farvann. Dette 
innebar at makrellen nå var regulert i hele sitt utbredelsesområde.  
 
For 2003 undertegnet Norge, EU og Færøyene 15. november 2002 en felles forståelse av hva de skulle tilrå sine 
respektive myndigheter å legge til grunn for forvaltningen av makrell i 2003. Avtalen går ut på at partene skal 
forvalte sitt fiskeri på grunnlag av proporsjonalitet mellom fangstavgrensningen på 586.500 tonn i 2002 og 
500.000 tonn i 2003. 
 
NEAFC fastsatte på årsmøtet høsten 2002 kvoten til internasjonalt farvann for 2003 til 56.610 tonn. Av denne 
kvoten er 32.405 tonn satt av til Russland, 20.805 tonn til kyststatene og 400 tonn til tredjeland. Island har 
imidlertid fremsatt en formell reservasjon som protest på at de ikke har fått aksept for sitt krav om å bli godkjent 
som kyststat til makrellen. Norge, EU og Færøyene har gjennom senere brevveksling blitt enige om en fordeling 
av kvoten til kyststatene med 7.520 ton til EU, 3.447 tonn til Norge og 9.839 tonn til Færøyene. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-19 Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon – NEAFC  

 
I årene etter krigen var fisket i det nordøstlige Atlanterhav regulert av den internasjonale overenskomst av 1946 
om fastsettelse av maskevidden i fiskenøter og minstemål for fisk. Det viste seg snart at denne overenskomsten 
ikke i tilstrekkelig grad ga mulighet for å beskytte fiskebestandene i området mot overbeskatning. Drøftelser 
mellom de berørte parter førte til at det i 1959 ble vedtatt en overenskomst om fisket i det nordøstlige 
Atlanterhav. Den nye overenskomsten etablerte en internasjonal kommisjon, Den nordøst-atlantiske 
fiskerikommisjon (NEAFC), og fastsatte nærmere regler for hvordan kommisjonen kunne treffe vedtak om 
reguleringstiltak. NEAFC-perioden under overenskomsten av 1959 var den siste fasen av et fiskeriregime med 
tilnærmet åpen adgang til havets ressurser. Selv om det innen rammen av NEAFC ble åpnet opp for 
kvotereguleringer, var de praktiske vansker forbundet med gjennomføringen av slike reguleringer så betydelige 
at en ikke klarte å forhindre overbeskatning av flere bestander og sterk nedfisking av de to største bestandene i 
området, nemlig norsk vårgytende sild og Nordsjøsild. 
 
Som følge av opprettelsen av de økonomiske sonene på 200 nautiske mil, ble NEAFC omstrukturert, og en ny 
kommisjon med samme navn ble etablert i 1980. Kommisjonens myndighetsområde er således i utgangspunktet 
begrenset til områdene utenfor 200-milssonene. Når det gjelder regulering av fiske på bestander som vandrer 
både innenfor og utenfor 200 nautiske mil, har kommisjonen i første rekke en samordnende funksjon. 
Anbefalinger om reguleringstiltak innenfor 200-milsonene kan bare vedtas på anmodning av vedkommende 
kyststater når disse stemmer for anbefalingene. 
 
NEAFC har i den senere tid spilt en aktiv rolle i forhold til regulering av bestandene i områdene utenfor nasjonal 
fiskerijurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav. Det er blant annet fastsatt reguleringstiltak for uer i 
Irmingerhavet, norsk vårgytende sild og makrell i Norskehavet. Det er dessuten fastsatt en totalkvote for 
kolmule. Med sikte på en fremtidig regulering av fisket etter kolmule i internasjonalt farvann, har NEAFC 
nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til forvaltningstiltak for denne bestanden, herunder 
kvoteandeler. NEAFC har også innledet en prosess med sikte på å etablere et forvaltningsregime for 
dyphavsressursene utenfor kyststatenes jurisdiksjonsområder. På årsmøtet høsten 2002 ble partene enige om å 
innføre midlertidige forvaltningstiltak for 2003 og fastsette en timeplan for innføringen av permanente 
forvaltningstiltak. Partene vil behandle et forslag om midlertidige forvaltningstiltak for 2004 på årsmøtet i 
november 2003. 
 
Det arbeides nå aktivt i NEAFC for å tilpasse organisasjonen til den seneste utviklingen i internasjonal havrett, 
blant annet FN-avtalen om fiske på det åpne hav, samt FAOs flaggavtale om fremme av fiskefartøyers 
overholdelse av internasjonale bevarings- og forvaltningstiltak på det åpne hav. I den forbindelse har det vært 
nedlagt et betydelig arbeid for å komme frem til felles kontroll og inspeksjon i internasjonalt farvann. I juni 1998 
vedtok NEAFC et felles kontroll- og håndhevelsesregime som trådte ikraft i 1999. I fortsettelsen av dette har 
NEAFC utviklet et satellittbasert system for sporing av fiskefartøyer, Vessel Monitoring System (VMS), i 
internasjonalt farvann. På årsmøtet i 2000 ble det vedtatt å opprette en permanent komité (PECCOE) som skal gå 
gjennom hvordan kontroll- og håndhevelsesregimet fungerer, samt komme med eventuelle forslag til endringer 
og tilføyelser i regelverket. PECCOE (Permanent Committe of Control and Enforcement) hadde sitt første møte i 
februar 2001. 
 
Medlemslandene i NEAFC besluttet i juni 1998 å opprette et uavhengig sekretariat for organisasjonen for å 
ivareta de økte arbeidsoppgavene. På årsmøtet i november 1998 ble det bestemt at det nye sekretariatet skulle tre 
i funksjon 1. mars 1999. Det nye sekretariatet som ligger i London, ble frem til mars 2001 ledet av Sigmund 
Engesæter fra Norge som ble valgt til NEAFC-sekretær på årsmøtet i 1998. På årsmøtet i 2000 ble Kjartan 
Høydal fra Færøyene valgt til ny sekretær for de tre neste årene.  
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-20 Den nordvest-atlantiske fiskerikommisjon – NAFO  

 
Før utvidelsen av de økonomiske sonene i 1976-77 skjedde det internasjonale fiskerisamarbeidet i det 
nordvestlige Atlanterhavet innenfor ICNAF (International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries). 
Utvidelsen av nasjonal råderett for kyststatene i området, USA, Canada og Grønland/Danmark, førte til at 
størstedelen av det havområdet som ICNAF hadde dekt med hensyn til tekniske reguleringer og 
kvotefastsettelse, falt inn under disse statenes råderett. Dette endret forutsetningene for ICNAF vesentlig og det 
ble forhandlet fram en ny konvensjon til avløsning for ICNAF. Den nye konvensjonsteksten ble grunnlaget for 
for NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization). 
 
Konvensjonen omfatter i prinsippet alle bestander, men med visse spesifiserte unntak. For bestander som vandrer 
mellom kanadisk sone og NAFO-konvensjonsområdet skal organisasjonen fastsette reguleringer og kontrolltiltak 
i samråd med Canada. Vedtak om reguleringer skjer ved simpelt flertall mellom medlemslandene. 
 
Norge har kvoterettigheter i NAFOs reguleringsområde på 9,26% av torskekvoten i konvensjonens underområde 
3M og 30% av totalkvoten for lodde i 3NO. På grunn av bestandssituasjonen foregår imidlertid for tiden ikke 
noe ordinært torske- eller loddefiske i området. Videre kan Norge fiske på en mindre blåkveitekvote i område 3. 
Norge har siden 1993 fisket reker i 3M (Flemish Cap). I 2003 og 2004 har Norge 1.985 fiskedøgn for reker og 
kan delta med 32 fartøy. I område 3L er den norske rekekvoten for 2003 og 2004 satt til 144 tonn.  
 
Bestanden av pelagisk uer har for tiden utbredelse både i NAFO område og NEAFC-området (se Faktaark A-19). 
Så langt har ikke det vitenskapelige grunnlaget vært tilstrekkelig til å kunne å etablere et varig 
forvaltningsregime for denne bestanden, herunder en eventuell deling mellom NAFO og NEAFC. Også for 2003 
og 2004 ble det derfor vedtatt en ad hoc-løsning som i korthet går ut på at det avsettes 7.500 tonn av NEAFC-
kvoten til fiske i NAFO-området av NAFO-parter som ikke er medlem av NEAFC. Det ble ikke foretatt noen 
kvotefordeling mellom NAFO-partene. NEAFC-parter (herunder Norge) vil kunne fiske sine kvoter tildelt av 
NEAFC i NAFO-området, dog begrenset til totalt 25.000 tonn. 
 
Det stilles krav om 100% satellittsporing og observatørdekning. Særlig dekningsgraden på 100% har vært 
omstridt. På årsmøtet i 2003 la Island frem et forslag til et pilotprosjekt med redusert observatørdekning og 
hyppig fangstrapportering via satellitt, men man ble imidlertid på 2002-årsmøtet ikke enig om å sette i gang et 
slikt pilotprosjet. Forslaget ble imidlertid bearbeidet i løpet av 2003, og på 2003-årsmøtet ble et pilotprosjekt 
vedtatt. Pilotprosjektet omfatter 20 fartøy (uansett fiskeri), 10 med og 10 uten observatør om bord, begrenset til 8 
fartøy totalt pr. NAFO-stat. Videre er det enighet om å øke frekvensen på satelittsporing fra hver sjette til hver 
annen time fra og med 1. januar 2004, og arbeidsgruppen som er opprettet for vedlikehold og harmonisering av 
det nordatlantiske format fortsetter sitt arbeide.  
 
Arbeidet med å innføre en egen tvisteløsningsmekanisme har i flere år pågått i en egen arbeidsgruppe i NAFO. 
Arbeidet stoppet opp i juni 2001, men ting tyder på at man nå på nytt vil forsøke å få utarbeidet en tekst som alle 
kan enes om. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-21 Kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis – 
CCAMLR 

 
Kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis - CCAMLR- (Commission for the 
Conservation of Antarctic Marine Living Resources) ble vedtatt i 1982. Organisasjonens formål er i første 
rekke å bevare de marinbiologiske ressurser i Antarktis. CCAMLR er den regionale 
fiskeriforvaltningsorganisasjonen som på mange måter ligger i front når det gjelder utvikling av nye 
forvaltningsrutiner basert på økosystemforvaltning og i utvikling av nye tiltak for å bekjempe ulovlig og 
uregulert fiske (IUU-fiske). 
 
Øverste organ er CCAMLR-kommisjonen, som har sitt sekretariat og hovedkvarter i Hobart på Tasmania, 
Australia, hvor også de årlige kommisjonsmøtene finner sted. 23 stater har ratifisert konvensjonen. I tillegg 
til de land som har ratifisert konvensjonen, er også EU medlem av kommisjonen.  
 
CCAMLR-kommisjonen vedtar årlig anbefalinger av totalkvoter for de ulike arter i de ulike underområder, 
basert på forskning og anbefalinger fra en egen oppnevnt vitenskapskomité. Vitenskapelige vurderinger av 
ressursgrunnlaget vil kunne innebære at det vedtas forbud mot å fiske på enkelte fiskeslag innen ett eller 
flere underområder. Det foregår i dag lovlig fiskeriaktivitet i de fleste underområdene der det ikke er innført 
forbud. CCAMLR fordeler ikke totalkvotene mellom de enkelte medlemsstatene. I utgangspunktet er der 
åpent for ”olympisk” fiske, men i en viss grad blir kvotene fordelt ved avtale mellom de medlemsstater som 
deltar i det konkrete fisket. Fordelingen skjer bl.a. ut fra historiske rettigheter eller geografisk 
tilknytning/nærhet. 
 
Konvensjonsområdet dekker det meste av Sørishavet. I en viss grad er det overlapping mellom 
konvensjonsområdet og kyststatenes tilgrensende territorialfarvann. CCAMLR-området deles opp i 
underområder/statistikkområder, der fiskeriaktivitetene i hovedsak omfatter fisk, krill og krabber. I dag er 
det særlig dypvannsfisk som er interessant for fiskefartøy som opererer i konvensjonsområdet. 
 
Mye av fokus i CCAMLR er rettet mot det ulovlige og uregulerte fisket av patagonsk tannfisk i de økonomiske 
sonene og uregulert fiske på det åpne hav innenfor konvensjonsområdet. Fisket utøves både av fartøy som fører 
flagget til CCAMLR-medlemmer og fartøy under fremt fremmed flagg. CCAMLR har i løpet av de siste årene 
etablert en rekke tiltak for å motvirke denne aktiviteten, men problemet er ikke løst. Man har blant annet 
utarbeidet et system for svartelisting av fartøy fra både medlemmer og ikke-medlemmer av CCAMLR som har 
deltatt i uregulert fiske.  
 
CCAMLR har også utarbeidet et unikt fangstdokumentasjonssystem for å overvåke internasjonal handel med 
patagonsk tannfisk, og iverksette tiltak slik at det godtgjøres at fisk som importeres til et CCAMLR-medlem er 
tatt i samsvar med regelverket. Norge iverksatte dette systemet i mars 2000. Det arbeides med å videreutvikle og 
oppnå praktiske forbedringer i systemet for fangstdokumentasjon som er utarbeidet i CCAMLR. En viktig 
oppgave vil være å også få ikke-medlemmer til å delta i ordningen, og oppfordre medlemmer av CCAMLR til 
ikke å lande fangster i stater som opererer utenfor fangstdokumentasjonssystemet. 
 
Fiskeridepartementet fastsatte den 13. mars 1998 forskrift om regulering av fiske med norske fartøyer i Antarktis 
(CCAMLR-området). Forskriften gjelder for norske statsborgere og personer bosatt i Norge som driver fiske 
med norske fartøyer i havområdet på den sydlige halvkule som er underlagt konvensjonen av 20. mai 1980 for 
bevaring av levende marine ressurser i Antarktis. Det er fastsatt forbud mot å drive fiske uten på forhånd å ha fått 
tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det er i dag ingen norske fartøy som fisker i CCAMLR-området. 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark A-22 Kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk – ICCAT  

 
Kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk - ICCAT (International Commission for the Conservation of 
Atlantic Tunas) ble etablert i 1969. Organisasjonenes primære funksjon er bevaring og forvaltning av tunfisk og 
tunfisklignende arter i Middelhavet og Atlanterhavet. ICCATs kompetanseområde omfatter omtrent 30 arter 
tunfisk og lignende arter, hvorav østatlantisk makrellstørje er av særlig interesse for Norge.  
 
Til nå har 36 land ratifisert avtalen og blitt medlemmer. ICCATs medlemmer kommer fra landene rundt 
Atlanterhavet, Middelhavet og enkelte land i Asia, blant annet er Japan, EU, USA og Canada viktige aktører. 
 
Norge er ikke medlem av ICCAT, men har deltatt som observatør på årsmøtene siden 1998. Bakgrunnen for 
norsk deltakelse har vært at det er at det er tegn som tyder på at makrellstørja kan gjenoppta sitt gamle 
beitevandringsmønster, og igjen bli tilgjengelig i norske farvann. Norge drev et relativt omfattende fiske etter 
makrellstørje på 50- og 60-tallet, men aktiviteten har vært marginal siden ICCAT ble etablert i 1969. I 1998 
åpnet norske myndigheter opp for et prøvefiske med line i norsk farvann i samarbeid med Japan. Hensikten var å 
vurdere det kommersielle potensiale i et linefiske etter makrellstørje. Det ble tatt et begrenset kvantum på 24.300 
kg makrellstørje. I 1999 tok norske fartøy for første gang på flere år en fangst av makrellstørje med tradisjonell 
kystnot.  
 
For at Norge i henhold til internasjonal havrett i fremtiden skal kunne fiske etter makrellstørje må Norge bli 
medlem av eller samarbeide med ICCAT. I tillegg er Norge en sterk tilhenger av regionalt samarbeid om 
forvaltning av felles fiskeriressurser, og medlemskap i ICCAT gir påvirkningsmuligheter i forhold til 
internasjonal havrett og praksis. På denne bakgrunn vil Fiskeridepartementet i løpet av høsten 2003 fremlegge en 
stortingsproposisjon om samtykke til Norges ratifikasjon av ICCAT-konvensjonen. Det tas sikte på at Norge blir 
medlem av ICCAT i løpet av 2003.  
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark A-23 Den sørøstatlantiske fiskeriorganisasjonen – SEAFO  

 
Den sørøstatlantiske fiskeriorganisasjonen SEAFO (South East Atlantic Fisheries Organization) ble etablert 20. 
april 2001 etter initiativ fra kyststatene Sør-Afrika, Namibia, Angola og Storbritannia (på vegne av St. Helena).  
 
Konvensjonens overordnede målsetting er langsiktig bevaring og bærekraftig bruk av marine ressurser i det 
sørøstlige Atlanterhav. Partene forplikter seg til å innføre tiltak som skal sikre en langsiktig bærekraftig bruk av 
fiskeressursene i konvensjonsområdet basert på anvendelse av føre-var prinsippet. Disse tiltak skal være basert 
på de beste tilgjengelige vitenskaplige data. Konvensjonsområdet er begrenset til det åpne hav, og omfatter 
således ikke den økonomiske sone til kyststatene i området 
 
SEAFO-konvensjonen er den første regionale fiskeriforvaltningsavtale som etableres etter at FN-avtalen om 
fiske på det åpne hav av 4. desember 1995 ble undertegnet. SEAFO representerer et eksempel på 
gjennomføringen av det internasjonale samarbeidet som forutses i FN-avtalen, og bygger i stor grad på avtalen 
og prinsippene i denne. SEAFO-konvensjonen går imidlertid lenger enn FN-avtalen i og med at SEAFO både 
dekker stasjonære og vandrende bestander. 
 
Norge ratifiserte konvensjonen 12. februar 2003, og konvensjonen trådte i kraft 13. april 2003. De øvrige 
medlemmene av organisasjonen er Angola, Island, Sør-Afrika, Namibia, Storbritannia, EU, Sør-Korea og USA. 
Hovedkvarteret for organisasjonen vil ligge i Namibia. 
 
De norske kommersielle interessene i SEAFO-området er relativt små. Kartlegging av fiskeripotensialet er 
mangelfullt, og det er således vanskelig å vurdere hvilke interesser norske fiskere vil ha i området fremover.  
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark A-24 Saltvannsfiskeloven  

 
Lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. regulerer blant annet utøvelsen av fisket. Loven gjelder for 
fiske i sjøen med unntak av fiske etter anadrome laksefisk. Med fisk forstås også pigghuder, skall- og bløtdyr 
(krepsdyr og skjell). De fleste av lovens bestemmelser gjelder også for sel- og hvalfangst. 
 
For norske statsborgere og personer som er bosatt i Norge, gjelder loven i farvann under norsk jurisdiksjon. For 
disse gjelder den dessuten i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, dvs. på det åpne hav, dersom det 
fiskes, drives fangst eller mottas eller transporteres fisk med norsk fartøy. Dersom det fiskes med norsk fartøy 
gjelder enkelte av lovens bestemmelser også i farvann under fremmed stats jurisdiksjon. Loven kommer videre 
til anvendelse på det norske fastland i forbindelse med omlasting, landing, transport, oppbevaring og omsetning 
av fisk. Mange av lovens bestemmelser gjelder også for utlendinger som fisker med utenlandsk fartøy i farvann 
under norsk jurisdiksjon. 
 
Lovens kapittel II omhandler begrensninger i fiske m.v.: 
§ 4 Reguleringsfullmakter (for eksempel fastsettelse av totalkvote, forbud mot fiske og fangst på visse områder, 
arter og med visse redskaper, minstemål, maskevidde, bifangst m.v.), 
§ 5 Fartøykvoter (gir hjemmel for å fastsette kvoter for de deltakende fartøyer), 
§ 5a Spesielle kvoteordninger (gir hjemmel for å fastsette enhetskvoteordninger), 
§ 6 Salgsorganisasjonens myndighet til å fastsette kvoter, 
§ 7 Inndragning av fangst utover fastsatt kvote, 
§ 8 Adgang til å drive fiske med trål, 
§ 9 Plikt til å gi oppgave og til å lytte på radio, 
§ 9a Plikt til å gi oppgave ved mottak av fangst, 
§ 10 Reguleringsrådets kompetanse. 
 
Kapittel III omhandler utnytting, utkast og omsetning av fangst, 
Kapittel IV omhandler fiske og fangst i sjøen på søn- og helligdager, 
Kapittel V omhandler regler om orden på fangstfelt m.v., 
Kapittel VI omhandler berging av redskap, 
Kapittel VII omhandler utvalg og lokale oppsyn, 
Kapittel VIII omhandler erstatning, 
Kapittel IX omhandler kontroll og håndheving, 
Kapittel X omhandler straffebestemmelser og rettergangsregler m.v. 
 
Det ble i 2001 vedtatt en rekke endringer i saltvannsfiskeloven. Det ble gitt en hjemmel i § 5a til å innføre 
spesielle kvoteordninger, dvs. frivillige sammenslåings- og strukturordninger, også for kystflåten (fartøy under 
28 meter), jf. Ot.prp. nr. 39 (2000-2001).  
 
Det ble dessuten, som ledd i arbeidet med en styrket ressurskontroll, vedtatt en del større og mindre endringer, jf. 
Ot.prp. nr. 92 (2000-2001).  
 
Det er nedsatt et utvalg som skal revidere saltvannsfiskeloven. Se Faktaark A-25 om Havressursloven 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-25 Havressursloven  

 
Fiskeridepartementet har flere ganger gitt uttrykk for at departementet ønsker en gjennomgang av dagens 
fiskerilovgivning med tanke på modernisering, og da i særdeleshet lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske 
m.v. (Saltvannsfiskeloven). Se for eksempel St.prp. nr. 1 (2000-2001), St.meld. nr. 42 om Biologisk mangfold – 
Sektoransvar og samordning, Ot.prp. nr. 38 (2000-2001) Om lov om miljøvern på Svalbard 
(Svalbardmiljøloven), samt Fiskeridepartementets miljøhandlingsplan 2000-2004. 
 
Det er flere grunner til at det ønskes en revisjon av fiskerilovgivningen, fra en lov om saltvannsfiske til en lov 
som omfatter alle viltlevende marine ressurser.  
 
Hovedformålet med å revidere saltvannsfiskeloven er å utvide fokus og virkeområde fra fiske og fangst - slik 
som i dag, til også å omfatte forvaltningen av havets øvrige levende ressurser. Blant annet er det viktig at 
organismer på lavere nivå i næringskjeden kan forvaltes for å sikre en optimal utnyttelse, både som utnyttbar 
ressurs og som næringsgrunnlag for bestander høyere opp i næringskjeden. Hensikten er å ha et lovverk som kan 
tilpasses den teknologiske utviklingen i fangstmetoder og anvendelsesområder for de levende marine ressurser, 
til nye formål innen konsum, industri og bioteknologi.  
 
Det er i den forbindelse ønskelig å fornye fiskerilovgivningen også med sikte på å forbedre den som virkemiddel 
for å ivareta det levende marine miljø og det marine biologiske mangfold. Utvidelsen skal bidra til å utvikle et 
lovverk som sikrer Norge rett til å forvalte marine genressurser i samsvar med ny biomangfoldlov som er under 
utredning, som bygger på FNs Biomangfoldkonvensjon av 1992. 
 
Videre er det et formål å tydeliggjøre de relevante internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg innenfor 
forvaltningen av de levende marine ressurser, særlig Havrettskonvensjonen av 1982 og FN-avtalen av 1995 om 
bevaring og forvaltning av vandrende og langtmigrerende fiskebestander. 
 
Det er for øvrig nødvendig med en generell forenkling og fornying av fiskeriregelverket, i tråd med endringene i 
samfunnet og fiskerinæringen siden 1983. En forenkling av saltvannsfiskeloven og en totalgjennomgang av det 
relevante lovverk, er ment å gi en mer brukervennlig lov og et mer oversiktlig rettskildebilde.  
På bakgrunn av dette oppnevnte Regjeringen den 14. mars 2003 Havressurslovutvalget for å utrede ny lov om 
havressurser. Utvalget skal levere sin innstilling til Fiskeridepartementet innen 15. mars 2005.  
 
Følgende personer er oppnevnt til Havressurslovutvalget:  
 
Leder:  

Harald Grønlien, førstestatsadvokat i Rogaland, 4085 Hundvåg.  
 

Medlemmer: 
1. Frank Asche, professor i økonomi, 4052 Røyneberg. 
2. Heidi Margareth Johansen, rådgiver Fiskeridepartementet, 3244 Sandefjord. 
3. Lene N. Lind, seniorrådgiver Utenriksdepartementet, 0472 Oslo.    
4. Christen A. Mordal, direktør FHL industri og eksport, 1472 Fjellhamar. 
5. Lindis Nerbø, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, 0275 Oslo.  
6. Reidar Nilsen, leder Norges Fiskarlag, 9590 Hasvik. 
7. Berit Ranveig Nilssen, representant Sametinget, 9820 Varangerbotn. 
8. Kurt Tande, professor i akvatisk biologi, 9100 Kvaløysletta.  
9.  Arne Wåge, seniorrådgiver Fiskeridirektoratet, 1450 Nesodden. 
 
Sekretariatet er lagt til Ressurs- og havavdelingen. 
 
 
Oppdatert  26.08.03 
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Faktaark A-26 Reguleringsrådet 

 
Reguleringsrådet har 12 medlemmer bestående av følgende: 
 
• Fiskeridirektoratet (leder)     1 medlem 
• Norges Fiskarlag      5 medlemmer  
• Norges Kystfiskarlag      1 medlem 
• Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)   2 medlemmer  
• Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) 1 medlem 
• Norsk Sjømannsforbund     1 medlem 
• Sametinget       1 medlem 
 
Gjeldende instruks for Reguleringsrådet ble fastsatt i september 2003. Reguleringsrådets medlemmer utnevnes 
av Fiskeridepartementet. Fiskeridepartementet har observatørstatus i Rådet. Faglige rådgivere, faste observatører 
og observatører kan delta i møtene etter instruksens retningslinjer.  
 
Etter at Norge har ført forhandlinger med andre land, og det er klart hvilke kvantum Norge disponerer av de 
enkelte fiskeslag, skal det fastsettes bestemmelser om hvordan fisket på de norske kvotene skal gjennomføres. 
Fiskeridirektoratet fremmer da forslag overfor Reguleringsrådet om hvordan de norske kvotene skal fordeles på 
norske fiskere og hvordan fisket skal utøves. Forslagene bygger på en grundig saksbehandling av det enkelte 
fiskeslag hvor det foretas en gjennomgang av fordelingen og reguleringen for inneværende år, samt forslag fra 
næringen om fordeling og regulering av neste års kvote. Erfaringer fra gjeldende og tidligere reguleringer er 
viktige elementer i dette arbeidet.  
 
Sakspapirer med nødvendige vedlegg sendes til Reguleringsrådets medlemmer og observatører i forkant av 
Reguleringsrådsmøtet. Sakspapirene blir også lagt ut på internett, www.fiskeridir.no. På møtet fremmer 
Reguleringsrådets medlemmer innspill med bakgrunn i den forutgående organisatoriske behandling i de 
respektive medlemmers organisasjoner.  
 
Reguleringsrådet har tradisjonelt hatt to møter i året. Det avholdes et møte i begynnelsen av desember hvor 
hovedtyngden av reguleringene av de norske fiskeriene behandles, eksempelvis torsk, sei, hyse, sild osv. Dette 
møtet danner en betydelig del av grunnlaget for de årlige fiskeriforskrifter som fastsettes med virkning fra 1. 
januar påfølgende år. Det avholdes et møte i juni hvor utviklingen i fisket utover året gjennomgås og hvor 
fiskerier som ikke starter før sommeren/høsten behandles, for eksempel fisket etter lodde ved Grønland, Island 
og Jan Mayen. 
 
På bakgrunn av behandlingen i Reguleringsrådet fremmer Fiskeridirektoratet forslag til regulering av fisket 
overfor Fiskeridepartementet som fastsetter de ulike reguleringsforskriftene. Reguleringsrådet erstatter en 
ordinær høringsprosess og fungerer som et rådgivende organ for Fiskeridepartementet. 
 
Nytt råd vil bli oppnevnt høsten 2003. 

 
Oppdatert  02.02.03
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Faktaark A-27 Nasjonale reguleringer generelt  

 
De nasjonale reguleringene av fiskeriene er et resultat som følge av en prosess med kvoteforhandlinger med 
andre land, anbefalinger fra Reguleringsrådet (se Faktaark A-26) og Fiskeridirektoratet, innspill fra ulike 
organisasjoner, samt politiske føringer.  
 
Bestemmelser om fordelingen av kvoter på norske fiskere og gjennomføringen av fisket fastsettes gjennom 
årlige forskrifter for hvert enkelt fiskeslag – reguleringsforskrifter. 
 
Bestemmelser om adgangen til å delta i fisket fastsettes dels gjennom ulike flerårige konsesjonsordninger og 
dels gjennom ett-årige deltakerbestemmelser. Sistnevnte kan enten være i form av egne deltakerforskrifter eller 
som en del av innholdet i reguleringsforskriftene. 
 
Det fastsettes nasjonale reguleringsforskrifter for følgende fiskeslag: 
 
• Torsk  
• Hyse  
• Sei  

• Sild  
• Makrell 
• Brisling 

• Rognkjeks 
• Blåkveite 
• Rødspette 

• Uer 
• Kolmule 
• Reker  

• Lodde 
• Breiflabb 

 
I tillegg fastsettes forskrifter om regulering av fangst av sel og hval, samt forskrift om regulering av fangst av 
kongekrabbe. 
 
Virkeområdet for noen av forskriftene er nord for 62°N og noen sør for 62°N. For fisket etter torsk og hyse 
utarbeides det forskrifter særskilt for konvensjonelle redskap og særskilt for trål.  
 
De enkelte reguleringsforskrifter gir bestemmelser om fordeling av kvoter på ulike fartøygrupper, fordeling av 
kvoter på fartøynivå, periodisering av fisket, bifangstbestemmelser, eventuelle utskiftings- og 
dispensasjonsadganger, osv.  
 
De årlige nasjonale reguleringsforskriftene gjelder for ett kalenderår ad gangen, men kan endres i løpet av året. 
Strukturelle endringer i reguleringen av et fiske søkes foretatt i forarbeidet til kommende års regulering, mens 
justeringer som endring av maksimalkvoter, bifangstbestemmelser, endring av periodekvoter osv. foretas 
gjennom året. I den enkelte forskrift fremgår bestemmelser om Fiskeridirektoratets myndighet til å treffe vedtak 
om endringer i forskriften. For de forhold hvor Fiskeridirektoratet ikke er gitt slik myndighet, må beslutninger 
om endringer i reguleringene treffes av Fiskeridepartementet. 
 
Det nasjonale reguleringsarbeid foregår i det vesentligste ved å følge utviklingen i fiskeriene, samt å forberede 
endringsforslag fra næringen og fra Fiskeridirektoratet for politisk behandling. Det legges videre til rette for at 
politiske prioriteringer kan omsettes til reguleringsendringer med ønsket virkning. 
 
I tillegg til de årlige nasjonale reguleringsforskriftene foreligger også en rekke permanente forskrifter, både 
nasjonale og lokale. De permanente forskriftene gir blant annet bestemmelser om redskapsbruk, redskapstype, 
maskevidde osv.  
 
 
Oppdatert  02.02.03 
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Faktaark A-27-1 Regulering av fisket etter torsk nord for 62°N  

 
På 31. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble det fastsatt en totalkvote på 395.000 tonn for 
norsk-arktisk torsk og en totalkvote på 40.000 tonn for norsk kysttorsk. Etter fordeling mellom Russland og 
Norge, samt etter avsetning til tredjeland, er den norske totalkvoten for torsk nord for 62°N i 2003 på 195.550 
tonn. Da det er avsatt ett tilleggskvantum til tredjeland, er disponibel kvote for norske fiskere 195.435 tonn i 2003. 
 
Det tradisjonelt viktigste norske fisket foregår etter torsk nord for 62°N. Etter at den norske kvoten er fastsatt 
fordeles den mellom konvensjonelle fartøy og trålere. Fordelingsnøkkelen som er benyttet skiller etter hvorvidt 
totalkvoten er lav eller høy og gir ved lave torskekvoter relativt sett mindre til trål, mens det for høye torskekvoter 
gir relativt sett bedre uttelling for trålgruppen.  
 
Den norske kvoten for 2003 ble fordelt med 57.919 tonn til trålerne og 137.516 tonn til den konvensjonelle flåten. 
 
Konvensjonelle fartøy 
Regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap fastsettes gjennom en årlig forskrift, jfr. forskrift av 
18. desember 2002 om regulering av fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62ºN i 2003. Mindre 
justeringer foretas gjennom året.  
 
Fordelingen av kvantum mellom fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper ble for 2003 følgende: 
• Fartøy fra 28 meter og over:    17.616 tonn (12,8 %) 
• Gruppe I - fartøy under 28 meter: 106.836 tonn (77,7 %) 
• Gruppe II - fartøy under 28 meter:   13.064 tonn   (9,5 %) 
 
Innenfor fartøygruppen fordeles kvotene slik; 
• Fartøy på eller over 28 meter tildeles fartøykvote basert på fartøyets hjemmelslengde av 9. desember 1994 
• Fartøy under 28 meter som deltar i gruppe I tildeles maksimalkvote etter fartøyets hjemmelslengde av 21. 

desember 1998 (fartøy med adgang til å delta i gruppe I i 2002) og 1. november 2002 (øvrige fartøy i gruppe 
I). Fartøy under 15 meter største lengde reguleres samtidig med samlekvote av torsk, hyse og sei, men det 
enkelte fartøy kan ikke fiske mer enn 70% av samlekvoten som torsk.  

• Fartøy under 28 meter som deltar i gruppe II tildeles maksimalkvote etter fartøyets faktiske lengde, men 
maksimalkvotene i gruppe II er vesentlig lavere enn maksimalkvotene i gruppe I. Fartøy i gruppe II 
reguleres samtidig med samlekvote av torsk hyse og sei, men det enkelte fartøy kan ikke fiske mer enn 80 % 
av samlekvoten som torsk.  

 
En gruppekvote fordelt på de deltakende fartøy vil gi en tilnærmet garantert fartøykvote. En maksimalkvote er 
derimot en overregulert fartøykvote, det vil si at summen av maksimalkvotene er større enn gruppekvoten. Dette 
innebærer at fisket nødvendigvis vil bli stoppet før alle fartøy i gruppen får tatt den kvote de i utgangspunktet er 
tildelt. En regulering med maksimalkvoter kan forsvares ved at på langt nær alle fartøy som har adgang til å delta 
i fisket i disse gruppene vil fiske sin kvote. Det vil derfor være nødvendig å overregulere for at gruppekvoten 
skal bli oppfisket. Avhengig av utviklingen i fisket utover året kan overreguleringen endres.  
 
Samlekvote av torsk, hyse og sei innebærer at det fastsettes en størrelse på samlekvoten lik summen av 
maksimalkvotene for torsk, hyse og sei, etter at maksimalkvotene for sei og hyse er regnet om til torskeenheter. 
Denne reguleringsformen overlater til det enkelte fartøy å bestemme hvilke(n) fiskesort(er) som skal prioriteres. 
Samlekvoten er en garantert kvote. Det er imidlertid en begrensning fastsatt i prosent for hvor mye torsk som kan 
fiskes av den totale samlekvoten.  
 
Trålerne 
Fartøy som er tildelt torsketrålkonsesjon etter trålforskriften av 12.desember 1986 §§ 2-1, 4-1 og 4-2, kan delta i 
fisket etter torsk med trål nord for 62°N i 2003.  
 
Regulering av fisket etter torsk med trål fastsettes gjennom en årlig forskrift, jfr. forskrift av 18. desember 2002 
om regulering av trålfisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2003.  
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark A-27-2 Regulering av fisket etter norsk kysttorsk  

 
Norsk kysttorsk er mest trolig sammensatt av et nokså stort antall bestandskomponenter langs hele kysten fra 62° 
nordlig bredde til Varanger. Det fins mest norsk kysttorsk nord for 67° nordlig bredde, derimot utgjør kysttorsk 
en større del av den totale torskemengden sør for samme grense. Inntrykket er at det står dårligst til med 
kysttorsken i fjordområdene, mens den kysttorsken som fins i kystnære områder og noen få nautiske mil fra land 
er litt mindre truet. 
 
Størrelsen på gytebiomassen (SSB) av norsk kysttorsk har gått ned siden 1996, og reduksjonen har funnet sted 
langs hele kysten fra Stadt til Varanger. SSB er nå estimert til å være i størrelsesorden 60.000 tonn, og forventet 
SSB i 2004 vil være 50.000 tonn. Derimot har fiskedødsraten (F) ligget nokså stabilt på et nivå i underkanten av 
0,4 i perioden 1996-2001, men F økte til 0,6 i 2002. Økningen i F i 2002 lar seg forklare ved at et stort kvantum 
er tatt ut fra en allerede sterkt redusert bestand. Selv med 0-uttak i 2004 ville bestanden ifølge berekninger ikke 
ha økt til mer enn om lag 56.000 tonn i 2005. Det er ikke etablert referansepunkt for denne bestanden, men 
ICES-arbeidsgruppen har kommentert at et trygt nivå på SSB trolig er noe over 100.000 tonn. Fra biologisk 
ståsted kan en foreløpig målsetning være å nå en gytebestand på 75.000 tonn så snart som mulig. Denne 
foreløpige målsetningen må justeres når ønskelig bestandsnivå er bedre tallfestet.  

 
Hovedårsaken til reduksjonen i SSB er ifølge havforskerne at rekrutteringen til bestanden har gått nedover helt 
siden 1996 uten at en fra biologisk hold kan gi en god forklaring på denne svikten i rekrutteringen. Reduksjonen 
av tang og tare og mye sel på kysten og i fjordene kan være mulige forklaringer. Men i følge havforskerne har 
bestanden minket like mye i områder der tang- og tarebeltet ikke har vært redusert. Heller ikke tilstedeværelsen 
av kystsel peker seg ut som en overbevisende forklaring på reduksjonen i bestanden av norsk kysttorsk. 
 
Flere hevder at siden grunnlagsmaterialet til havforskerne på flere områder kan sies å være mangelfullt 
(prøvetaking, fangstdata, omfanget av overvåkning av bestanden), kan konklusjonene om tilstanden til norsk 
kysttorsk muligvis være misvisende. Havforskerne vedgår at mer detaljert og omfattende kunnskap absolutt 
hadde vert ønskelig. Deres hovedpoeng her er likevel at de klare toktresultatene vanskelig kan avvises, og siden 
1995 har det vært utført årlige tokt i alle fjorder mellom 62° nordlig bredde og Varanger, noe som må 
karakteriseres som en ganske stor toktvirksomhet. 
 
ICES har anbefalt et moratorium på fangst av norsk kysttorsk i 2004 ettersom bestanden nå befinner seg på et 
historisk lavt nivå både mht. SSB og antall rekrutter. Dette, samt hensynet til omdømmet til norsk 
fiskeriforvaltning nord for 62°N tilsier en drastisk reduksjon i kvoten for denne bestanden neste år fra dagens 
nivå på 40.000 tonn.  
 
Fiskeridepartementet ga Fiskeridirektoratet i juni 2003 i oppgave å sette ned en arbeidsgruppe for å vurdere 
kysttorskforvaltningen og utarbeide konkrete forslag til en langsiktig og bærekraftig forvaltning av denne 
bestanden. I tillegg til Fiskeridirektoratet har arbeidsgruppa hatt medlemmer frå Havforskningsinstituttet, Norges 
Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sametinget, Landsdelsutvalget for Trøndelag og Nord-Norge og Norges 
Naturvernforbund. Fiskeridepartementet deltok med en observatør i arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsgruppen diskuterte følgende: 
 
Regulering av torskefisket 62°Ν i 2004: 
Utforming av reguleringene for torsk i området nord for 62° nordlig breidde med tanke på best mulig vern av 
norsk kysttorsk, herunder spørsmålet om ei særskilt kvoteregulering av norsk kysttorsk som del av det norske 
reguleringsopplegget. 
 
Avgrensing av utøvinga av fiske etter torsk i området nord for 62° nord i 2004 i høve til:  
stenging av bestemte område, stenging i bestemte perioder, bruk av spesifikke redskap og størrelse på fartøy. 
 
Andre relevante problemstillinger:  
relasjon til reguleringa av andre arter enn torsk, herunder jakt på kystsel, fritids/turistfiske, innsats innen 
havforsking og statistikk, herunder tiltak for bedre datainnsamling, innvirkning av lakseoppdrett på gyteadferd 
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hos vill torsk, maskestørrelse i garnfiske etter torsk og klart definerte kriterium før det kan tillates mer fiske på 
norsk kysttorsk. 
 
Rapporten fra arbeidsgruppen med 19 vedlegg og et skriv med forklarende kommentarer fra lederen i 
arbeidsgruppen ble avgitt 8. september 2003. I arbeidsgrupperapporten var det fokusert på tiltak som kan 
iverksettes fra 01.01.04, men arbeidsgruppen gikk inn for at eventuelle iverksatte tiltak for 2004 må evalueres i 
2004 med tanke på de etterfølgende årene.  
 
På bakgrunn av rapporten og tidligere arbeider har Fiskeridepartementet sendt ut høringsnotatet "Forslag til tiltak 
for vern av norsk kysttorsk m.v.", med høringsfrist 24. oktober 2003. 
 
Fiskeridepartementet har som målsetting å fastsette tiltak for vern av norsk kysttorsk slik det er redegjort for i 
høringsnotatet, med korrigeringer etter innspill fra næringen, så snart som mulig, slik at disse kan få virkning for 
reguleringsåret 2004. 
 
 
Oppdatert  03.10.03 
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Faktaark A-27-3 Regulering av fisket etter hyse nord for 62°N  

 
På 31. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble det fastsatt en totalkvote for norsk-arktisk hyse 
på 101.000 tonn for 2003. Etter fordeling mellom Norge og Russland, og etter avsetning til tredjeland samt inkl. 
5.000 tonn kysthyse, er den norske totalkvoten for hyse nord for 62°N i 2003 på 57.500 tonn.  
 
Den norske kvoten for 2003 på 57.500 tonn, ble fordelt med 21.850 tonn (38%) til trålerne og 35.650 tonn (62%) 
til den konvensjonelle flåten. 
 
 
Konvensjonelle redskap 
Regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap fastsettes gjennom en årlig forskrift, jfr. forskrift av 
18. desember 2002 om regulering av fisket etter hyse med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2003. Mindre 
justeringer foretas gjennom året.  
 
Fordelingen av kvantum mellom fartøy med konvensjonelle redskaper er for 2003 følgende: 
• Fartøy fra 28 meter og over:    6.417 tonn (18 %) 
• Gruppe I - fartøy under 28 meter: 26.381 tonn (74 %) 
• Gruppe II - fartøy under 28 meter:   2.852 tonn   (8 %) 
 
Innenfor fartøygruppen fordeles kvotene slik; 
• Fartøy under 28 meter som deltar i gruppe I tildeles maksimalkvote etter fartøyets hjemmelslengde av 1. 

november 2002. Fartøy under 15 meter største lengde reguleres samtidig med samlekvote av torsk, hyse og 
sei. 

• Fartøy under 28 meter som deltar i gruppe II tildeles maksimalkvote etter fartøyets faktiske lengde, men 
maksimalkvotene i gruppe II er vesentlig lavere enn maksimalkvotene i gruppe I. Fartøy i gruppe II 
reguleres samtidig med samlekvote av torsk, hyse og sei. 

• Fartøy på eller over 28 meter tildeles fartøykvote uavhengig av fartøyets lengde.  
 
En gruppekvote fordelt på de deltakende fartøy vil gi en garantert fartøykvote. En maksimalkvote er en 
overregulert fartøykvote. Dersom kvotene overreguleres, slik at summen av kvotene blir større enn 
gruppekvoten, fremkommer en maksimalkvote. Dette innebærer at fisket nødvendigvis vil bli stoppet før alle 
fartøy i gruppen får tatt den kvote de i utgangspunktet er tildelt. En regulering med maksimalkvoter kan 
forsvares ved at på langt nær alle fartøy som har adgang til å delta i fisket i disse gruppene vil fiske sin kvote. 
Det vil derfor være nødvendig å overregulere for at gruppekvoten skal bli oppfisket. Avhengig av utviklingen i 
fisket utover året kan overreguleringen endres.  
 
Samlekvote av torsk, hyse og sei innebærer at det fastsettes en størrelse på samlekvoten lik summen av 
maksimalkvotene for torsk, hyse og sei, etter at maksimalkvotene for sei og hyse er regnet om til torskeenheter. 
Samlekvoten er en garantert kvote. Denne reguleringsformen overlater til det enkelte fartøy å bestemme 
hvilke(n)av de fiskesorter som omfattes av ordningen som skal prioriteres. Det er imidlertid en begrensning 
fastsatt i prosent for hvor mye torsk som kan fiskes av den totale samlekvoten.  
 
 
Trålerne 
Fartøy som er tildelt torsketrålkonsesjon etter trålforskriften av 12.desember 1986 §§ 2-1, 4-1 og 4-2, kan delta i 
fisket etter hyse med trål nord for 62°N i 2003.  
 
Regulering av fisket etter hyse med trål fastsettes gjennom en årlig forskrift, jfr. forskrift av 18. desember 2002 
om regulering av trålfisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2003. 
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark A-27-4 Regulering av fisket etter sei nord for 62°N  

 
Reguleringen av fisket etter sei nord for 62°N fastsettes gjennom en årlig forskrift. Mindre justeringer foretas 
gjennom supplerende forskrifter utover året.  
 
Norge fastsetter ensidig totalkvoten av sei nord for 62°N. Totalkvoten er dermed ikke gjenstand for 
forhandlinger med andre land, men Norge tildeler imidlertid en mindre andel av kvoten til andre land. 
Bakgrunnen for fastsettelsen av totalkvoten er råd fra Havforskningsinstituttet og Det internasjonale 
havforskningsrådet ICES. For 2003 har Fiskeridepartementet fastsatt en totalkvote på 164.000 tonn sei. Av dette 
fordeles 154.000 tonn på norske fartøy.  
 
Følgende fartøygrupper kan delta i fisket etter sei nord for 62°N i 2003; 
 

• Fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper når 
- fartøy under 28 meter største lengde må fylle vilkårene for deltakelse fastsatt i forskrift av 1. 

november 2002 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy under 28 meter største 
lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62°N i 2003.  

 
• Fartøy over 28 meter som fisker med konvensjonelle redskaper når 

- fartøy på eller over 28 meter største lengde må fylle vilkårene for deltakelse fastsatt i forskrift av 1. 
desember 2000 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei mv. for fartøy på eller over 28 
meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i 2001. 

 
• Fartøy som fisker med not når 

- fartøyet er registrert i merkeregisteret, 
- eier av fartøyet og høvedsmann er ført på blad B i fiskermanntallet, 
- fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter sei med not, 
- fartøy fra og med 13 meter største lengde og under 27,5 meter største lengde (under 90 fot) må i 

tillegg ha fisket og levert minst ti tonn sei med not i ett av årene 1998, 1999 eller 2000. 
 

• Fartøy som fisker med trål når et av følgende vilkår er oppfylt; 
- fartøyet har torsketråltillatelse, 
- fartøyet har seitråltillatelse. 

 
 
Kvoten er i 2003 fordelt på følgende måte mellom fartøygruppene; 

• Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 58.520 tonn. Fartøy i gruppe I tildeles 
43.890 tonn, fartøy under i gruppe II tildeles 8.193 tonn, mens fartøy på eller over 28 meter største 
lengde kan fiske inntil 6.437 tonn. 

• Fartøy som fisker med not kan fiske inntil 38.500 tonn. 
• Trålfartøy kan fiske inntil 56.980 tonn sei. Av dette fastsettes 1.000 tonn til dekning av bifangst i fisket 

etter andre arter. Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske inntil 45.584 tonn, og fartøy med 
seitråltillatelse kan fiske inntil 10.320 tonn. 

 
Innenfor fartøygruppen fordeles kvoten på følgende måte; 
Fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper tildeles maksimalkvoter basert på fartøyets lengde. 
Fartøy under 15 meter i gruppe I og alle fartøy i gruppe II reguleres med samlekvoter.  
Fartøy som fisker med not tildeles maksimalkvoter basert på fartøyets hjemmelslengde pr. 28. april 1999. 
Fartøy som fisker med trål tildeles fartøykvoter. 
 
 
Oppdatert  09.09.03 
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Faktaark A-27-5 Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet  

 
Fisket etter lodde i Barentshavet var forbudt i perioden 1993 til 1998. Ifølge Det internasjonale 
havforskningsrådets vurderinger i 1998 var bestanden igjen innenfor sikre biologiske grenser, og det ble 
gjennom kvoteforhandlinger med Russland derfor åpnet for et eksperimentelt fiske etter lodde i Barentshavet 
vinteren 1999.  
 
Også for reguleringsåret 2003 har Det internasjonale havforskningsrådet anslått loddebestanden for å være 
innenfor sikre biologiske grenser. Norge og Russland har derfor gjennom forhandlinger, i tråd med rådgivningen 
fastsatt en totalkvote for lodde i 2003 på 310.000 tonn. Norges kvote er på 183.000 tonn. 
 
 
Følgende fartøy kan delta: 
• Ringnotgruppen, dvs. fartøy med ringnotkonsesjon 
• Trålgruppen, dvs. fartøy større enn 27,5 meter største lengde med loddetråltillatelse 
• Kystgruppen, dvs. fartøy til og med 33,5 meter største lengde som har adgang til å delta i kystgruppens fiske 

etter norsk vårgytende sild i 2003 når følgende vilkår er oppfylt; 
- fartøyet er registrert i merkeregisteret 
- eier og høvedsmann er ført på blad B i fiskermanntallet 
- fartøy i kystgruppen som skal delta med trål må dessuten ha loddetråltillatelse 

 
For å kunne delta i fisket i 2003 med trål- og kystfartøy må de være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag i 
Harstad innen 10. januar 2003. 
 
 
Kvoten er fordelt på følgende måte mellom fartøygruppene; 
• Ringnotgruppen  140.910 tonn  (77 %) 
• Trålgruppen    20.130 tonn  (11 %) 
• Kystgruppen    21.960 tonn  (12 %) 
 
 
Innad i fartøygruppene fordeles kvoten på følgende måte; 
• I ringnotgruppen tildeles fartøykvoter etter ”universalnøkkelen”. 
• I trålgruppen tildeles fartøykvoter etter samme prinsipp som for ringnotfartøy, men med bruttotonnasje som 

parameter i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998, 
eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting 
eller ombygging i overensstemmelse med utskifting-/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. 

• I kystgruppen tildeles fartøykvoter som differensieres med faktor lik 1,00 for fartøy til og med 27,5 meter 
største lengde og faktor 1,25 for fartøy mellom 27,5 meter største lengde og 33,5 meter største lengde. 

 
I 2001 var det innført en ordning med konsumlodderegulering. Denne reguleringen ble ikke videreført i 2002. I 
2003 er det innført et konsumpåbud i kystfartøygruppen som medfører at de fra 27. mars 2003 kun kan fiske for 
konsum. Fiskeridirektoratet kan etter søknad fra Norges Sildesalgslag i Harstad dispensere fra dette 
konsumpåbudet. 
 
 
Oppdatert  02.09.03 
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Faktaark A-27-6 Regulering av fisket etter kongekrabbe  

 
I 1960-årene satte russerne kongekrabbe fra Stillehavet ut i havet ved Murmanskkysten for å bygge opp en 
fangstbar bestand i området. Fra midten av 1970-årene ble enkelteksemplarer tatt som bifangst både i russisk og 
norsk farvann. Gjennom den såkalte ”Gråsoneavtalen” mellom Norge og Russland fra 1978, ble det etablert et 
generelt forbud mot fangst av kongekrabbe. På 1980-tallet registrerte man en økning i bifangsten av 
kongekrabbe, men først våren 1992 ble det tatt større mengder i norsk farvann, se Faktaark A-9.  
 
Kongekrabben hadde med andre ord spredt seg til norsk farvann etter introduksjonen på 1960-tallet, og 
bestanden på norsk side har siden vært stadig sterkt økende. I norske farvann har kongekrabben i dag sitt 
hovedutbredelsesområde langs kysten av Øst-Finnmark inkludert Tana, og bestanden ser ut til å spre seg lenger 
vestover. Utviklingen i bestanden har medført store problemer med bifangst av kongekrabbe, spesielt i de 
tradisjonelle garnfiskeriene i nord. 
 
En bredt sammensatte arbeidsgruppen ble besluttet etablert i juni 2000 og fikk i oppdrag å vurdere 
problemstillinger knyttet til den fremtidige forvaltningen av kongekrabben. Gruppen drøftet både 
problemstillinger knyttet til kongekrabben som introdusert art og alternative forvaltningsstrategier. Gruppen 
fremla forslag til en nasjonal regulering av fangst av kongekrabbe ved overgang til en kommersiell fangst. 
 
Fiskeridepartementet åpnet for kommersiell fangst av kongekrabbe i 2002. Fangsten er delt i gruppe I og Gruppe II. 
 
I 2002 ble det åpnet for fangst i området fra Kinnarodden og østover til den russiske grensen. Det var dette 
området man fant at de som fisket etter torsk med garn eller line var mest plaget med bifangst av krabbe. Det ble 
bare åpnet for fangst av hannkrabber og fartøy mellom 8 og 15 meter kunne delta. Fangstsesongen 2002 ble 
avviklet uten store problemer.  
 
I 2003 ble kvoten doblet fra 100.000 krabber til 200.000 krabber. Også i 2003 ble 10.000 krabber avsatt til 
forskningsformål. Fangsten skjer i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2003. Det er også i 2003 kun 
åpnet for fangst av hannkrabber. Fangstområdet er i år utvidet til Sværholt og østover til den russiske grensen.  
 
Deltakervilkår i gruppe I i 2003: 
 
- fartøy mellom 7 og 15 meter største lengde kan 
delta, - eier av fartøyet og høvedsmannen må være 
ført på blad B i fiskermanntallet, - fartøyet må ha 
hatt adgang til å delta i gruppe I i 2002. 
 
De som ikke hadde deltakeradgang i 2002 kan 
likevel delta hvis: 
 
eier har deltatt med fartøyet og fisket og levert 
minst 5 tonn torsk med garn eller line eller fisket og 
levert minst 1.600 liter rognkjeksrogn i området fra 
og med Sværholt og østover til den russiske grense 
i minst to av årene 2000, 2001 eller 2002.  
 

 Deltakervilkår i gruppe II i 2003: 
  
- fartøy mellom 7 og 15 meter største lengde kan 
delta, - eier av fartøyet og høvedsmannen må være 
ført i fiskermanntallet, - fartøyet må ha hatt adgang 
til å delta i gruppe II i 2002. 
 
De som ikke hadde deltakeradgang i 2002 kan 
likevel delta hvis: 
 
eier har deltatt med fartøyet og fisket og levert 
minst 3 tonn torsk med garn eller line eller fisket og 
levert minst 800 liter rognkjeksrogn i området fra 
og med Sværholt og østover til den russiske grense 
i minst to av årene 2000, 2001 eller 2002.  
 

Alle som ønsker å delta i fangsten av kongekrabbe må selv dokumentere at de oppfyller ovennevnte vilkår og 
sende søknad til Fiskeridirektoratet innen 5. september 2003. 
 
Reguleringen for 2003: 
 
I 2002 ble fiskerne tildelt kvoter på fartøynivå. Reguleringsforskriften for 2003 vil ikke bli ferdigstilt før det er 
avklart hvor mange fartøy, som etter søknadsrunden, får delta i fangsten.  
 
 
Oppdatert  02.09.03 
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Faktaark A-27-7 Regulering av fisket etter rognkjeks  

 
En bedret markedssituasjon har siden 1998 resultert i en økning av både antall deltagende fartøy i fisket etter 
rognkjeks og i fangstkvantum frem til 2002. Antall deltakende fartøy var i 1998 224 og i 2002 654. Det er ikke 
tidligere registrert et så høyt fangstkvantum som i 2002 tilsvarende 5 921 tonn rognkjeks og rognkall. I 1998 var 
fangstkvantumet 1 347 tonn.  
 
Fiskeriforskning anbefalte en sterk reduksjon av uttaket av rognkjeks i 2003. 
 
Vilkår for å delta i 2003: 
Fartøy på eller under 13 meter største lengde kan delta når: 
• eier står ført i fiskermanntallet 
• fartøyet er registrert i merkeregisteret. 
 
Fartøy over 13 meter største lengde må i tillegg ha fisket og levert rognkjeks i et av årene 2000, 2001 eller 2002 
for å kunne delta. 
 
Eier av fartøy kan ikke delta i fisket etter rognkjeks med mer enn ett fartøy. 
 
Det enkelte fartøy kan fiske og levere et kvantum rognkjeks beregnet til 2.000 liter rogn. 
 
 
Oppdatert  30.09.03 
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Faktaark A-27-8 Regulering av fisket etter uer 

 
Med virkning fra 1997 har det vært iverksatt tiltak for å forbedre bestandssituasjonen for snabeluer. 
Reguleringene har omfattet all uer for å unngå identifikasjonsproblemer, men målet har hele tiden vært å verne 
snabelueren uten å ramme fisket etter andre arter mer enn nødvendig.  
 
Snabeluerbestanden blir vurdert til å være utenfor sikre biologiske grenser. Gytebestanden er nær et historisk 
lavmål og årsklassene fra 1999 til 2001 er de laveste som er målt. Dersom ikke strakstiltak ble satt inn, ville 
bestanden bli kraftig redusert til nivå langt under det man tidligere har hatt. De siste gode årsklassene (1987-
1990) som etterfølges av 11 svake årsklasser, utgjør en siste mulighet i overskuelig fremtid til å gjenoppbygge 
gytebestanden. 
 
ICES anbefalte derfor at det ikke fiskes på snabeluer før toktresultat kan vise til en markert økning i gytebestand 
og rekruttering. Det ble også tilrådd at bifangst av snabeluer i andre fiskerier reduseres til lavest mulig nivå. 
 
I tråd med dette ble Norge og Russland under 31. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon enige 
om at Russland fra og med 2003 ikke lenger skal ha en direktekvote på snabeluer, samt at bifangstprosenten på 
vanlig uer og snabeluer skal reduseres fra 25% til 20%. 
 
I en årrekke har det vært forbudt å drive et direktefiske etter uer for alle redskapsgrupper nord for 70°N.  
 
De senere år har man dessuten også opprettet to større områder sør for 70°N hvor det har vært restriksjoner mht. 
redkapsbruk for nettopp å verne uerbestanden. I det ene området er det forbudt å fiske med torsketrål (135 mm) 
og fiske etter vassild med småmasket trål, og i det andre omsrådet er det forbudt å fiske med torsketrål (120 mm) 
og fiske etter vassild med småmasket trål. Man har imidlertid tillatt fiske etter vassild med flytetrål i perioden 1. 
mars - 31. mai, men disse fartøyene har ikke hatt anledning til å ta uer som bifangst. 
 
Fra og med 1. januar 2003 fastsatte Fiskeridepartementet dessuten et forbud mot direkte fiske etter uer (vanlig 
uer og snabeluer) med trål i hele Norges økonomiske sone nord for 62°N. Dette var også i tråd med avviklingen 
av den russiske direktekvoten på snabeluer.  
 
Det er også nedatt en arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og 
Norges Fiskarlag for å utarbeide regulerings-tiltak for det konvensjonelle fisket på grunnlag av forslagene fra 
Hav-forskningsinstituttet.  
 
 
Oppdatert  30.09.03 
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Faktaark A-27-9 Regulering av fisket etter blåkveite 

 
Bestandssituasjonen for blåkveite er usikker. Nåværende gytebestand er lav i et historisk perspektiv, men den har 
bedret seg langsomt i løpet av de siste årene. For 2003 anbefalte ICES et fangstuttak på maksimalt 13.000 tonn, 
samt at særlige kontrolltiltak ble implementert.  
 
I Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble man enige om at Norge i 2003 kunne gjennomføre et 
begrenset norsk kystfiske, men at alt direktefiske som ikke kan defineres som et avgrenset kystfiske skal være 
forbudt. Videre ble det besluttet å videreføre ordningen med at det ved fiske etter andre fiskeslag skal være tillatt 
å ha inntil 12% blåkveite i vekt av de enkelte fangster og inntil 7% om bord ved avslutning av fisket og ved 
landet fangst. 
 
På denne bakgrunn ble det også for 2003 fastsatt forbud mot å drive fiske etter blåkveite nord for 71°30’N. 
 
Det begrensede norske kystfisket ble avviklet ved at fartøy under 28 meter som fisket med konvensjonelle 
redskap kunne fiske i Norges økonomiske sone sør for 71°30’N fra 9. juni til 6. juli 2003. Disse fartøyenes 
maksimalkvoter var på 10 tonn for fartøy under 14 meter, 12 tonn for fartøy mellom 14 og 20 meter, og 14 tonn 
for fartøy mellom 20 og 27,99 meter. Påmeldingsfrist ble satt til 30. mai, og fartøy som ikke var påmeldt innen 
fristens utløp fikk ikke delta. 
 
Tillatt bifangst ble satt til 12 prosent i de enkelte fangster og 7 prosent om bord ved avslutningen av fisket og av 
landet fangst. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-27-10 Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen 

 
Bestandssituasjonen for torsk i Nordsjøen er svært alvorlig, og Norge og EU vedtok derfor i kvoteavtalen for 
2003 å redusere torskekvoten med 45% fra 2002 til 27.300 tonn i 2003.  
 
Dette er bakgrunnen for at Fiskeridepartementet 27. juni 2003 for første gang fastsatte en forskrift om regulering 
av fisket etter torsk i Nordsjøen. Det har tidligere ikke vært behov for å regulere det norske torskefisket i 
Nordsjøen utover fastsettelsen av en totalkvote, siden fangstene aldri har kommet i nærheten av nivået på 
totalkvoten.  
 
Norges kvote er på 4.114 tonn i 2003. Reguleringen innebærer at fartøy som fisker med konvensjonelle redskap 
kan drive et direktefiske etter torsk innenfor en gruppekvote på 2.625 tonn i 2003. Trålere kan kun fiske torsk 
som bifangst i fisket etter andre arter. 29. august 2003 vedtok Fiskeridepartementet endrede bifangstregler 
 
Det er ikke fastsatt maksimalkvoter for torskefisket med konvensjonelle redskap i Nordsjøen i 2003, men det 
enkelte fartøy er garantert en kvote på 4 tonn. Når gruppekvoten er nådd, kan fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap ikke drive et direktefiske etter torsk, men bare fiske torsk som bifangst i fisket etter 
andre arter. Tillatt bifangst er da maksimalt 20% torsk. 
 
Fartøy som fisker med trål kan ikke fiske direkte etter torsk, men bare fiske torsk som bifangst i fisket etter andre 
arter. Tillatt bifangst for trålerne er satt til 10% i det enkelte hal og ved landing. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-27-11 Regulering av fisket etter sei sør for 62°N  

 
Norske fartøy kan fiske inntil 80.800 tonn sei sør for 62°N i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske 
sone og i EU-sonen i ICES statistikkområder IV og IIIa i 2003.  
 
Kvoten er fordelt mellom de ulike fartøygrupper på følgende måte:  
 
Notfartøy kan fiske inntil 5.500 tonn rund vekt. 
 
Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske inntil 8.000 tonn rund vekt. Det enkelte fartøy kan 
maksimalt fiske 500 tonn rund vekt.  
 
Trålfartøy kan fiske inntil 67.300 tonn rund vekt. Av dette kvantum avsettes 25 % til et fiske fra og med 11. 
august. Kvotefordelingen innenfor trålgruppen er følgende: 
 

• Fartøy med torsketråltillatelse kan fiske inntil 45.479 tonn rund vekt. 
• Fartøy med industritråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske inntil 

9.984 tonn rund vekt. 
• Fartøy med seitråltillatelse kan fiske inntil 11.837 tonn rund vekt. 

  
 
Kvote og bifangst for fartøy som fisker med trål: 
 
1. Fartøy med torsketråltillatelse og som er registrert som fabrikktrålere kan maksimalt fiske inntil 1.122 tonn 

rund vekt. 
 

Fartøy med torsketråltillatelse, og som er registrert som ferskfisktrålere eller torsketrålere med en 
kvotefaktor mindre enn 1 i fisket etter torsk nord for 62°N (småtrålere) kan maksimalt fiske inntil 873 tonn 
rund vekt 

 
Når fisket er stoppet, kan det ved konsumfiske etter andre fiskeslag tas inntil 10 % bifangst av sei rund vekt 
i de enkelte fangster og av landet fangst. 

 
2. Fartøy med industritråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse, kan maksimalt fiske 

inntil 300 tonn rund vekt. Maksimalkvoten på 300 tonn skal også dekke bifangst av sei i trålernes 
industritrålfiske. 

 
Fartøy med industritråltillatelse, nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fortsette fisket 
innenfor et garantert kvantum på 30 tonn selv om gruppekvoten er oppfisket eller fisket er stoppet. 

 
3. Fartøy med seitråltillatelse kan fiske en fartøykvote på 975 tonn rund vekt. 
 

Ved utskiftning eller forlengelse av fartøy med seitråltilatelse til større fartøy etter 31. desember 2001 skal 
erstatningsfartøyets kvote beregnes etter utskiftningsfartøyets lengde før nevnte skjæringsdato. 

 
 
Oppdatert  22.08.03 
 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Faktaark 2003 – 2004 65 A - Ressursforvaltning 

Faktaark A-27-12 Regulering av fisket etter rødspette  

 
Kvoten på rødspette fremforhandles mellom Norge og EU hvert år. Partene fastsetter i fellesskap TAC og for 
2003 er TAC satt til 73.250 tonn. Av denne kvoten har Norge 7% og etter kvotebytter med andre land er Norges 
andel for 2003 satt til 3.969 tonn.  
 
Den årlige avtalen mellom Norge og EU regulerer rødspettefisket i Nordsjøen. Det norske fisket i området har 
hittil ikke vært regulert utover dette, da kvotene har vært tilstrekkelig store.  
 
Fisket i Skagerrak er derimot underlagt egen regulering fra norsk side. I henhold til avtalen med EU har Norge i 
2003 en kvote på 266 tonn i Skagerrak. 
 
Innenfor denne kvoten er det avsatt 100 tonn til det konvensjonelle fisket, og dette anser man å være tilstrekkelig 
for å sikre at kvoten ikke overfiskes eller at det konvensjonelle fisket må stoppes. 
 
Den resterende del av kvoten på 166 tonn tilfaller bomtrålerne. Dette fisket er regulert ved maksimalkvoter på 
inntil 60 tonn rødspette rund vekt.  
 
 
Oppdatert  02.09.03 
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Faktaark A-27-13 Regulering av fisket etter reke sør  

 
Det ble i 1998 innført et nytt reguleringsregime i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak, sammen med 
innføring av adgangsbegrensning for fartøy over 11 meter.  
 
Den norske kvoten er på 8.040 tonn, hvorav 3.310 tonn kan fiskes i den norske sonen i Nordsjøen og 4.730 tonn 
kan fiskes i Skagerrak. I tillegg til dette har Norge fått overført 100 tonn reker fra EU som kan fiskes i EU-sonen 
i Nordsjøen. 
 
Den samlede kvoten kan fiskes over tre perioder; 1. januar – 30. april, 1. mai – 31. august og 1. september – 31. 
desember. I den første perioden kan 40 prosent av den samlede kvoten fiskes, i de to neste periodene 30 prosent i 
hver periode. Maksimalkvoten for det enkelte fartøyet er satt til 35 tonn i første periode og 30 tonn i hver av de 
etterfølgende periodene.  
 
Fartøy under 20 meter kan fiske innenfor et garantert kvantum på 7 tonn i hver av de to første periodene, selv om 
periodekvotene er oppfisket. 
 
Det enkelte fartøys fiske er begrenset til 4 tonn reker per tur.  
 
Det er forbudt å drive fiske fra midnatt til midnatt på søn- og helligdager. Helligdagsfredningen gjelder ikke 2. 
påskedag og 2. pinsedag.  
 
 
Oppdatert  21.08.03 
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Faktaark A-27-14 Regulering av fisket etter nordsjøsild  

 
Bestandsutviklingen for sild i Nordsjøen har vært god, og ICES meldte at bestandsutviklingen ga rom for en reell 
økning i totalfangst i 2003. Det kan derfor sies at avtalen som ble inngått mellom Norge og EU i 1997 om 
forvaltning og fordeling av nordsjøsild har fungert etter sin hensikt.  
 
Norske fartøy kan i 2003 fiske inntil 125.060 tonn sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på strekningen Stad – 
Lindesnes, og i Skagerrak. Det er en økning på 39.590 tonn i forhold til i 2002. 
 
Det norske totalkvantumet ble fordelt gruppevis på følgende måte: 
 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy: 99.923 tonn 
Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter (SUK’erne): 6.378 tonn 
Trålerne: 8.754 tonn 
Kystfarøy: 10.005 tonn 
 
Fisket for fartøy i gruppe I i kystgruppen er regulert med differensierte maksimalkvoter fra 45 tonn for de minste 
og opp til 225 tonn for de største fartøyene. Kvoten kan fiskes både i Nordsjøen og Skagerrak. Fartøy i gruppe II 
kan fiske inntil 5 tonn innenfor en avsetning på 250 tonn.  
 
Nytt i 2003 er at fartøy i kystgruppa er regulert med turkvoter på 150 tonn.  
 
Trålerne er gitt differensierte maksimalkvoter, basert på bruttotonnasjen til fartøyet den 31. desember 2001. 
Fiskeridirektoratet kan etter 3. november, i samråd med næringa, åpne for et direktefiske etter sild for trålerne. 
Trålfisket må foregå i Nordsjøen. 
 
For ringnotflåten blir det eksisterende reguleringsopplegget videreført. Det vil si at kvoten fordeles etter 
”universalnøkkelen”. 
 
 
Oppdatert  20.09.03 
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Faktaark A-27-15 Regulering av fisket etter brisling  

 
Det blir ikke gitt vitenskapelig rådgivning med hensyn bestanden av brisling. 
 
Etter forhandlinger med EU har Norge en kvote på 15.000 tonn havbrisling i Nordsjøen og 3,750 tonn brisling i 
Skagerrak.  
 
 
Fisket i Nordsjøen 
Fartøy med ringnottillatelse, nordsjøtillatelse og industritråltillatelse kan delta. 
 
Totalkvoten er 15.000 tonn brisling i ICES-statistikkområde IV i EU-sonen. 
 
Det er et forbud mot fiske av brisling i perioden 1. april til og med 30. september. 
 
Maksimalkvote pr. deltakende fartøy er 600 tonn. 
 
Bifangst:  
Inntil 10% sild i vekt ved landing. 
 
 
Fiske i Skagerrak 
Kystnotfartøy kan delta. 
 
Totalkvoten er 3.750 tonn brisling. 
 
Fisket må utøves i en avstand på 4 nautiske mil fra de svenske og danske grunnlinjer. 
 
Det gjelder en helligdagsfredning med forbud mot å fiske med not i Skagerrak fra og med lørdag klokken 24.00 
til og med søndag klokken 24.00. 
 
 
Oppdatert  30.09.03 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Faktaark 2003 – 2004 69 A - Ressursforvaltning 

Faktaark A-27-16 Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild  

 
Det fastsettes en årlig forskrift for regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (NVG-sild). Denne forskriften 
regulerer fordelingen av kvoten mellom fartøygruppene og innenfor de enkelte fartøygrupper. Forskriften gir 
dessuten regler om selve gjennomføringen av fisket. Det foretas mindre justeringer av reguleringsopplegget 
gjennom supplerende forskrifter i løpet av året. 
 
Det internasjonale havforskningsrådet anbefalte for 2003 et maksimalt uttak på 710.000 tonn, og gjennom de 
bilaterale avtale med EU, Færøyene, Island, Russland og Norge ble det fastsatt en totalkvote for 2003 på 710.000 
tonn. Den norske kvoten er på 433.100 tonn. 
 
 
Følgende tre fartøygrupper kan delta i fisket etter NVG-sild: 
• Ringnotfartøy, dvs. fartøy med ringnotkonsesjon 
• Trålere med tillatelse til å fiske NVG-sild med trål 
• Kystfartøy, når følgende vilkår er oppfylt; 

- fartøyet er registrert i merkeregisteret, 
- fartøyet er under 27,50 meter største lengde og har en lastekapasitet under 1.500 hl, 
- eier av fartøyet er ført på blad B i fiskermanntallet, 
- fartøyet er egnet, bemannet og utrustet for å drive fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot, 

landnot, snurrevad eller garn, 
- eier av fartøy som skal nytte snurpenot eller snurrevad må ha deltatt i fisket etter norsk vårgytende sild 

med eget fartøy og levert sild i minst ett av årene 1998, 1999, 2000 eller før 24. september 2001 eller 
fått dispensasjon fra vilkårene i 2002, 

- enkelte større fartøy kan på visse vilkår delta i kystfartøygruppens fiske. 
 
 
Kvoten er fordelt på følgende måte mellom fartøygruppene; 
• Ringnotfartøy 212.768 tonn (49,1%) 
• Trålere     40.992 tonn (  9,5%) 
• Kystfartøy  179.340 tonn (41,4%) 
 
 
Innad i fartøygruppen fordeles kvoten på følgende måte; 
• I ringnotgruppen tildeles fartøykvoter etter ”universalnøkkelen”. 
• I trålgruppen tildeles fartøykvoter etter ”basiskvotenøkkelen”. 
• I kystfartøygruppen tildeles maksimalkvoter på bakgrunn av fartøyets lengde.  
 
Kystfartøygruppens kvote periodiseres for å sikre et restkvantum til andre halvår. For denne gruppen kan 
Fiskeridirektoratet dessuten innføre påbud om levering til konsum når et visst kvantum av gruppekvoten 
gjenstår.  
 
 
Oppdatert  10.10.03 
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Faktaark A-27-17 Regulering av fisket etter makrell  

 
Fisket etter makrell reguleres gjennom tre fartøygrupper: 
• Kystfartøygruppen 
• Trålgruppen 
• Ringnotgruppen 
 
Kvoten for år 2003 fordeles mellom fartøygruppene med 100.631 tonn (76,8 %) til ringnot, 25.900 tonn (19,8 %) 
til kystfartøygruppen og 4.480 tonn (3,4 %) til trålgruppen.  
 
Kystfartøygruppen 
Kystfartøyene reguleres med maksimalkvoter. Av gruppekvoten tildeles 16.510 tonn makrell til fartøy på 21,35 
meter største lengde eller mindre som fisker med not og 8890 tonn makrell til fartøy på 21,35 meter største 
lengde eller mindre som fisker med garn/nøre. Fartøy under 13 meter største lengde i gruppe II kan fiske og 
levere innenfor en avsetning på 500 tonn makrell.  
 
Fisket etter makrell i 2003 for denne gruppen startet 1. januar og periodiseres i to perioder, én før 18. august 
2003 og én etter. 
 
Trålgruppen 
Trålgruppens fiske etter makrell reguleres gjennom fartøykvoter. Åpningsdato for denne gruppens fiske etter 
makrell er for 2003 satt til 18. august. 
 
Bare fartøy med makrelltråltillatelse kan delta i fisket etter makrell.  
 
Ringnotgruppen 
Ringnotfisket etter makrell reguleres i 2003 gjennom maksimalkvoter og fartøykvoter. Maksimalkvotene gjelder 
i tidsrommet frem til 17. august 2003 og fangsten går til fradrag på de enkeltes fartøykvoter. 
 
For reguleringsåret 1999 ble ringnotgruppens fiske etter makrell i tillegg regulert med områdekvoter. En del av 
fangsten måtte tas nord for 62°N. For å sikre at det kvantum som gjennom kvoteavtalen med EU var pålagt tatt 
nord for 62°N ble fisket i dette området, ble dette ansvaret pålagt ringnotgruppen. Elementet er også videreført i 
avtalen for 2003, men pga størrelsen på totalkvoten har ikke dette noen praktisk betydning i 2003.  
 
Ringnotgruppen reguleres med samme åpningsdato og periodisering som for kystfartøygruppen. 
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark A-27-18 Regulering av fisket etter kolmule  

 
De norske fartøyenes fiske etter kolmule i 2003 reguleres av forskrift av 21. desember 2002 om regulering av 
fisket etter kolmule i 2003. 
 
For å kunne delta i fisket etter kolmule må fartøyet være tildelt kolmuletråltillatelse eller industritråltillatelse 
etter forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.  
 
Den andel av TAC norske fartøy kan fiske i egen sone, internasjonalt farvann og andre lands soner er resultat av 
forhandlinger med andre stater. I 2003 kan norske fartøy fiske 120.000 tonn kolmule i EU-sonen og 36.200 tonn 
i Færøy-sonen. I tillegg var det fastsatt en kvote på 250.000 tonn som norske fartøy med kolmuletråltillatelse 
kunne fiske i internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og sjøterritorium og fiskerisonen ved Jan Mayen. 
Fartøy med industritråltillatelse kan fiske inntil 80.000 tonn kolmule i Norges økonomiske sone og sjøterritorium 
sør for 64°N. 
 
Kvotebegrensningene for norske kolmuletrålere i internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og 
sjøterritorium og fiskerisonen ved Jan Mayen ble midlertidig opphevet som følge at EU meddelte at EU ville øke 
sin kolmulekvote med 250.000 tonn. Fisket for de norske kolmuletrålerne ble stoppet 30. juni 2003.  
 
 
Oppdatert  09.09.03 
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Faktaark A-27-19 Regulering av fisket etter dyphavsarter  

 
På årsmøtet i NEAFC høsten 2002 ble det vedtatt å "fryse" innsatsen i fisket etter dyphavsarter i 2003 ved at de 
ulike partene skal begrense sitt fiske til det høyeste nivået i ett av de foregående årene. I NEAFC-vedtaket ble 
følgende parametre lagt til grunn for innsatsreguleringen: antall fartøy, fiskedøgn, hestekrefter og tonnasje. 
 
På bakgrunn av NEAFC-vedtaket fastsatte Fiskeridepartementet 26. februar 2003 forskrift om regulering av 
fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt 
område) i 2003.  
 
Reguleringen innebærer at 17 norske fartøy kan gis tillatelse til å fiske etter dyphavsarter i totalt 675 fiskedøgn i 
ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon. 
Følgende arter omfattes av reguleringen: 
1. Dolkfisk (Aphanopus carbo) 
2. Iceland catshark (Apristuris spp) 
3. Vassild (Argentina silus) 
4. Beryx (Beryx spp.) 
5. Brosme (Brosme brosme) 
6. Gulper shark (Centrophorus granulosus) 
7. Brunhå (Centrophorus squamosus) 
8. Islandshå (Centroscyllium fabricii) 
9. Dypvannshå (Centroscymnus coelolepis) 
10. Skolest (Coryphaenoides rupestris) 
11. Kitefin shark (Dalatias licha) 

12. Gråhå (Deania calceus) 
13. Stor svarthå (Etmopterus princeps) 
14. Svarthå (Etmopterus spinax) 
15. Hågjel (Galeus melastomus) 
16. Mouse catshark (Galeus murinus) 
17. Orange roughy (Hoplostethus atlanticus) 
18. Blålange (Molva dypterigia) 
19. Lange (Molva molva) 
20. Flekkpagell (Pagellus bogaraveo) 
21. Forkbeards/Skjellbrosme (Phycis spp.) 
22. Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) 

 
På årsmøtet høsten 2003 vil NEAFC behandle et forslag om en ny midlertidig regulering av dyphavsarter for 
2004. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-28 Forvaltning av sjøpattedyr generelt  

 
Ifølge Havrettstraktaten, artikkel 65, skal stater samarbeide når det gjelder vern og forvaltning av sjøpattedyr. 
Den fulle tekst av artikkel 65 lyder som følger: 
 
“Ingen bestemmelser i denne del innskrenker kyststatenes rett, eller eventuelt en internasjonal organisasjons myndighet, til å forby, 
begrense eller regulere utnyttelsen av sjøpattedyr på en mer restriktiv måte enn det som er fastsatt i denne del. Statene skal 
samarbeide om bevaring av sjøpattedyr, og skal når det gjelder hvalarter, særlig arbeide gjennom egnede internasjonale 
organisasjoner for bevaring, forvaltning og utforskning av disse.” 
 
Når det om hval sies spesielt at bestander skal forvaltes gjennom de relevante internasjonale organisasjoner, 
tolkes dette slik at vi ikke er bundet til en spesiell organisasjon, for eksempel IWC. Det vesentlige er at vi har et 
internasjonalt organ hvor man har et forpliktende samarbeid på dette felt som sikrer vern av artene. NAMMCO 
er således et reelt alternativ til IWC når det gjelder forvaltningsfunksjonen i våre områder. Forvaltningen kan 
også baseres på arbeidet i begge disse organisasjonene. Når det gjelder forvaltningen av småhval i Nordsjøen og 
Østersjøen, finnes det en egen konvensjon for dette, ASCOBANS. Norge har ikke sluttet seg til denne da deler 
av formålsparagrafen ikke i forenlig med norsk politikk om bærekraftig bruk av hvalressurser. 
 
Når det gjelder sel, er det ifølge Havrettstraktaten ingen spesifikke internasjonale forpliktelser utover det at 
forvaltingen skal være basert på samarbeid stater i mellom. For Norges vedkommende er det et nært samarbeid 
på dette felt med Russland om forvaltning av bestandene i våre områder, basert på anbefalinger fra ICES/NAFO. 
 
Fiskeridepartementet arbeider for tiden med en Stortingsmelding om norsk sjøpattedyrpolitkk. Meldingen 
forventes lagt frem for Stortingen i løpet av 2004. 
 
 
Oppdatert  27.08.03 
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Faktaark A-29 Sjøpattedyrrådet  

 
Sjøpattedyrrådet ble vedtatt opprettet av Fiskeridepartementet 21. september 2001, med hjemmel i 
forvaltningsloven av 10. februar 1967 § 37. Det ble samtidig vedtatt en instruks for Rådet.  
 
Rådet har 11 medlemmer (oppnevnes for to år om gangen) bestående av følgende:  
 
Fiskeridirektoratet      1 medlem (leder) 
Norges Fiskarlag      2 medlemmer 
Norges Småkvalfangerlag     3 medlemmer 
Sametinget      1 medlem 
Norges Jeger- og Fiskerforbund    1 medlem 
Norsk Sjømannsforbund     1 medlem 
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) 1 medlem 
Rieber & CO       1 medlem  
 
I tillegg til de fast oppnevnte medlemmene av Sjøpattedyrrådet, kan rådets leder la de representerte 
organisasjoner m.v. møte med rådgivere. Rådgivere har talerett på vegne av sine organisasjoner. 
Fiskeridirektoratet kan innkalle faglige rådgivere fra bl.a. Havforskningsinstituttet, Fiskeriforskning, andre 
relevante forskningsinstitusjoner, salgslagene, og andre, herunder veterinær, etter behov.  
 
Fiskeridepartementet er fast representert med en eller flere representanter som observatør. I tillegg er Norges 
Naturvernforbund, Direktoratet for naturforvaltning, Kystvakten og Utenriksdepartementet fast representert med 
en observatør hver. Sjøpattedyrrådets leder kan gi adgang for ytterligere observatører til Sjøpattedyrrådets møter. 
 
Fiskeridirektoratet leder Sjøpattedyrrådet, i tillegg til at de er Rådets sekretariat. Sekretariatet forbereder alle 
saker for Sjøpattedyrrådets behandling. Fiskeridirektoratet innkaller til møter i rådet, og legger frem forslag til 
saksliste sammen med sakspapirer. Rådet har normalt et møte i året som avholdes i løpet av høsten. 
 
Sjøpattedyrrådets formål er å gi faglige råd til Fiskeridepartementet i spørsmål knyttet til sel- og hvalfangst, for å 
danne grunnlag for forvaltningens avgjørelser i reguleringssaker. Sjøpattedyrrådets vurderinger kan omfatte 
langsiktige forvaltningsstrategier for sjøpattedyrbestander så vel som råd knyttet til kortsiktige reguleringstiltak, 
herunder også deltakelse i og utøvelse av fangst. 
 
Sjøpattedyrrådet erstatter en ordinær høringsprosess. På bakgrunn av behandlingen i Sjøpattedyrrådet fremmer 
Fiskeridirektoratet forslag til forskrifter om deltakelse i og regulering av fangst av sel og hval overfor 
Fiskeridepartementet, som fastsetter de ulike forskriftene. Endringer i forskrift om forvaltning av sel på 
norskekysten fastsettes i hovedsak av Fiskeridirektoratet.  
 
 
Oppdatert  21.08.03 
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Faktaark A-30 Hvalfangst 

 
Norsk hvalfangst 
Som en del av de norske fangsttradisjonene driver Norge i dag fangst av vågehval. Etter et opphold på fem år ble 
fangst av vågehval gjenopptatt i 1993. I Norge har hvalfangsten alltid vært drevet i kombinasjon med andre 
fiskerier.  
 
Den norske hvalfangsten er bygget på prinsippet om vern og bærekraftig høsting av ressursene i havet. For-
valtningen er basert på vitenskapelige råd, og siktemålet er i stadig sterkere grad å legge økosystemtilnærming til 
grunn for denne. Kvotene fastsettes på grunnlag av prosedyrer som er utviklet av Vitenskapskomiteen i Den 
internasjonale hvalfangstkommisjon (IWC). Denne komiteen har anslått at de bestandene av vågehval vi 
beskatter i Det nordøstlige atlanterhav og ved Jan Mayen teller 107.000 dyr (juni 2002). Antall vågehval ved 
Island og Færøyene, den sentralatlantiske bestanden, er anslått til å være 71.000 dyr. Det er fastsatt en kvote på 
711 dyr for norsk fangst i dise områdene i 2003. I 2002 ble det tatt 634 dyr. For 2004 er kvoten fastsatt til 670 
dyr. 
 
Vågehvalfangsten drives av fartøy i størrelsen 40-80 fot med et mannskap på 4-8 personer. Fangsten foregår i 
Norges økonomiske sone, i fiskevernsonen ved Svalbard og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Fangsten starter i 
begynnelsen av mai og avsluttes i løpet av juli/august. Alle fartøy har inspektør om bord som skal påse at 
regelverket for fangsten overholdes. Fangere må gjennomgå et årlig kurs der avliving og sikkerhet står sentralt. 
 
 
Handel med vågehvalprodukter 
Det ble i januar 2001 åpnet Regjeringen for eksport av vågehvalprodukter. Tillatelse gis på nærmere bestemte 
vilkår og i form av eksportlisens. I 2002 ble det gitt eksporttilatelse for eksport til Island og Færøyene. Eksport-
tilatelse forutsetter at importlisens er gitt i mottakerlandet, og at mottakerlandet kan foreta DNA-testing av 
importerte produkter gjennom et lignende system som det som er etablert i Norge.  
 
Vågehval ble i 1979 satt på en liste under Konvensjonen for internasjonal handel med trudede dyre- og plante-
arter (CITES, Appendix II), noe som innebar at internasjonal handel i utgangspunktet var tillatt på nærmere 
bestemte vilkår spesifisert av partsmøte i CITES. I 1983 ble alle hvalarter som IWC hadde satt null fangstkvote 
for, deriblant vågehval i våre områder, flyttet til CITES Appendix I, noe som innebærer forbud mot internsjonal 
med produkter av vågehval. Norge har formelt reservert seg mot så vel IWCs vedtak som listingen i CITES 
Appendix I. Begrunnelsen er at et moratorium for vågehval ikke er vitenskapelig basert. Nye vitenskapelige data 
viser at vågehval i våre områder ikke er truete bestander, og at de derfor ikke hører hjemme på den strengeste 
CITES-listen.  
 
For å sikre kontroll med eksport av vågehvalprodukter ble det opprettet et DNA-registeret for å kunne avklare 
om hvalprodukter på markedet stammer fra lovlig norsk fangst eller om det kommer fra uregulert fangst. 
 
Registeret omfatter analyseresultater fra all fangst av vågehval fra og med 1997 til og med 2002. Prøvene fra 
fangstsesongen 2003 vil bli analysert og resultatene vil bli lagt inn i DNA-registeret, etter at fangstsesongen er 
avsluttet 
 
Prøvetaking av hval fortsetter i 2004, i forbindelse med forskning og kontroll av hvalfangsten. DNA-prøver av 
fangsten i 2004 vil bli foretatt i den grad eksport gjør dette nødvendig. 
 
IWC (International Whaling Commisssion) 
Den internasjonale konvensjon for regulering av hvalfangst (ICRW) ble fastsatt 2. desember 1946. Formålet med 
denne er å verne hvalbestander mot overbeskatning og sørge for en ordnet utvikling av hvalfangstnæringen, 
basert på vitenskapelig grunnlag.  
 
Konvensjonens oppgaver ivaretas av Den internasjonale hvalfagstkommisjon (IWC) som består av medlemmer 
fra de kontraherende parter. Det er nå ca 50 medlemsland i IWC. Hvalfangstkommisjonen har, i strid med det 
folkerettslige grunnlaget, utviklet seg i retning av en ren verneorganisasjon som ikke baserer sine beslutninger på 
vitenskapelige prinsipper. Et totalforbud mot all kommersiell hvalfangst (moratorium) ble således vedtatt i 1982 
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mot Vitenskapskomiteens råd. Forbudet skulle vært gjenstand for fornyet vurdering og mulig modifikasjon 
senest i 1990, noe som ikke skjedde. 
 
I IWC er det er i dag ikke vilje til å røre ved det globale totalforbud for hvalfangst. Dette til tross for at IWCs 
vitenskapskomite, etter ønske fra Kommisjonen, for lenge siden har utviklet en revidert forvaltningsprosedyre 
(RMP) som var tenkt å skulle erstatte moratoriet. Anvendelse av RMP vil gi kvoter for de bestander som tåler 
beskatning. Flertallet i IWC ønsket imidertid at RMP skulle kompletteres med et regelverk for kontoll og 
overvåkning av fangsten før moratoriet kunne oppheves og fangst tillates. En prosess med å få etablert et revidert 
forvaltningssystem (RMS) for kommersiell hvalfangst ble startet i 1992. Regelverk for inspeksjon og kontroll er 
fortsatt det element man ikke har kunnet finne noen løsning på som er akseptabel for alle parter. 
 
Norge har hele tiden lagt stor vekt på forpliktende internasjonalt samarbeid når det gjelder forvalting av hval, i 
samsvar med prinsippene i FNs Havrettskonvensjon, og vi har derfor valgt å arbeide for løsninger innenfor IWC. 
Selv om arbeidet i Kommisjonen ikke har vært konstruktivt, har arbeidet IWCs vitenskapskomite hatt vesentlig 
betydning for gjenopptakelsen av norsk hvalfangst. 
  
 
NAMMCO (North Atlantic Marine Mammal Commission) 
Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen ble opprettet i 1992. Organisasjonen vokste frem gjennom en 
modningsprosess over flere år med konferanser om sjøpattedyrforvaltning og en nordatlantisk komité for 
sjøpattedyrforskning. NAMMCO-avtalen etablerte et råd der de fire partene - Færøyene, Grønland. Island og 
Norge - er medlemmer. Rådet treffer beslutninger om forvaltning av sjøpattedyrbestander i det nordatlantiske 
området. Nye medlemmer kan tas opp om de fire partene er enige om det. 
 
NAMMCO hadde sitt første møte i 1992. Det ble opprettet et sekretariat som har fått sitt sete i Tromsø. En 
vitenskapskomite og en forvaltningskomite er også etablert. I Vitenskapskomiteen har hver av de fire partene tre 
medlemmer. Komiteen baserer sitt arbeid på resultater fra partenes egne forskningsorganer så vel som på 
arbeidet i andre internasjonale forskningsorganer, for eksempel Det internasjonale råd for havforskning (ICES) 
og IWC. Vitenskapskomiteen utgir en vitenskapelig publikasjonsserie av meget høy kvalitet. 
 
En motivasjon for opprettelsen av NAMMCO var at IWC ikke ivaretok sine forvaltningsmessige forpliktelser. 
NAMMCOs kompetanse i forhold til IWC har likevel ikke vært problematisk i praksis. I hovedsak har 
NAMMCO konsentrert seg om småhval, sel og hvalross som ligger utenfor IWCs kompetanseområde. Men 
NAMMCO har også gitt forvaltningsråd om bestander som forvaltes av IWC. NAMMCO har mer vært et 
supplement til IWC enn et alternativ. 
 
NAMMCO har utviklet seg til et kompetent og effektivt organ, og medlemslandene har forbedret sin forvaltning 
av flere sjøpattedyrbestander gjennom samarbeidet i NAMMCO. I motsetning til IWC har NAMMCO vedtatt et 
kontroll- og overvåkningsregime som omfatter all fangst av sjøpattedyr, herunder den tradisjonelle kystfangsten 
av hval i Norge, fangsten ved Island og Færøyene og ubefolkningsfangsten på Grønland. 
 
En hovedoppgave for NAMMCO er å sette søkelyset på hvordan sjøpattedyr påvirkes av endringer i det marine 
miljø, og hvordan interaksjonen er mellom sjøpattedyr og viktige kommersielle fiskebestander. 
 
 
Oppdatert  28.08.03 
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Faktaark A-31 Selfangst i Østisen og Vesterisen  

 
Norsk selfangst er konsentrert om to arter: grønlandsel og klappmyss. Fangsten foregår i områdene utenfor 
Kvitsjøen i Russlands økonomiske sone (Østisen), samt i Vesterisen (ved Grønland). Selfangst i disse områdene 
har lange tradisjoner i Norge. Spesielt er det fartøy fra Sunnmøre og området rundt Tromsø som har drevet denne 
fangsten.  
 
Kvotene for fangst av sel fastsettes på bakgrunn av vitenskapelige anbefalinger fra Det Internasjonale 
Havforskningsrådet, ICES, og tilrådninger fra arbeidsgruppen for sel nedsatt innenfor rammen av Den blandete 
norsk-russiske fiskerikommisjonen. Russland har forvaltningsansvar for bestanden i Østisen og Norge 
forvaltningsansvaret for bestandene i Vesterisen. Norge har i 2003 fastsatt at det kan fanges inntil 15.000 voksne 
grønlandssel og 10.300 voksne klappmyss i Vesterisen. I henhold til kvoteavtalen med Russland kan Norge 
fange inntil 10.000 voksne grønlandssel i Østisen.  
 
Kvotene kan også tas i form av ikke-diende unger. I Vesterisen tilsvarer to unger av grønlandssel ett voksent dyr 
mens 1,5 unge av klappmyss tilsvarer ett voksent dyr. I Østisen tilsvarer 2,5 unger av grønlandssel ett voksent 
dyr.  
 
Den tradisjonelle norske selfangsten var i hovedtrekk basert på fangst av diende unger (kvitunger). Det ble betalt 
en forholdsvis høy pris for skinn av kvitunger og det var relativt lave kostnader forbundet med fangsten. I 1989 
ble det imidlertid innført forbudt mot fangst av diende unger som følge av boikottaksjonene mot den norske 
selfangsten. Det er i dag fortsatt forbud mot å drive fangst på diende selunger. Fartøyene har en offentlig 
inspektør om bord som ser etter at regelverket for utøvelse av fangsten blir overholdt, og selfangerne må 
gjennomgå kurs om regelverk for selfangst før de kan delta i den norske selfangsten.  
 
Det ble sommeren 2002 nedsatt en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å foreslå fangstfremmende tiltak 
som kunne forenes med de krav som stilles til dyrevern og etikk. Arbeidsgruppen fremla sin rapport på møtet i 
Sjøpattedyrrådet høsten 2002. Rådet sluttet seg til flere av de foreslåtte endringene, som senere ble innlemmet i 
forskrift om utøvelse av selfangst i Veserisen og Østisen. 
 
Boikottaksjonene mot den norske selfangsten førte til endret driftsmønster og lavere inntektsmuligheter for 
næringen. Det har derfor siden 1991 ikke vært mulig å opprettholde selfangsten uten vesentlige tilskudd fra 
staten. Næringen sliter fortsatt med dårlig lønnsomhet og fangstaktiviteten opprettholdes kun som følge av den 
offentlige støtten. Dette skjer samtidig som det er en voksende erkjennelse av at det er nødvendig å øke 
beskatningen av selbestandene ut i fra et flerbestandsforvaltningsprinsipp. 
 
For 2003 er det avsatt 15,5 millioner kroner over Fiskeriavtalens reservebeløp til opprettholdelse av norsk 
selfangst. For detaljer om de økonomiske støtteordningene til selfangsten, se Faktaark E-7-1 ”Støtteavtalens 
reservebeløp, herunder økonomiske støtteordninger selfangst”. 
 
 
Oppdatert  21.08.03 
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Faktaark A-32 Kystsel  

 
Fangst av sel på norskekysten 
Prinsippene for forvaltning av kystsel fremgår av forskrift av 6. mai 1996 om forvaltning av sel på norskekysten. 
 
Formålet med forvaltningen av sel på kysten er å sikre livskraftige selbestander. Innenfor denne rammen kan 
selbestandene beskattes som en fornybar ressurs, og bestandene reguleres ut fra økologiske og samfunnsmessige 
hensyn.  
 
For steinkobbe settes det kvoter for hvert fylke. For havert er kvoten fordelt på tre områder; Lista til Stadt, Stadt 
til Lofoten og Vesterålen til Varanger. Det er ikke fastsatt kvoter for fangst av ringsel og grønlandssel. Det er fri 
fangst av disse artene langs hele kysten.  
 
I forskriften er det satt et generelt forbud mot fangst av sel av alle arter på norskekysten. Fiskeridirektoratet gir 
imidlertid tillatelse til seljakt i områder hvor bestandene vurderes som jaktbare. Tillatelse gis til en bestemt 
person for et bestemt område. Jegere må ha avlagt skyteprøve for storviltjegere før tillatelse kan gis. Søknad om 
å få delta må sendes til Fiskeridirektoratets regionkontor i det området som det ønskes å drive jakt. Det kan 
fastsettes maksimalkvoter for den enkelte jeger innenfor et bestemt område. Felling av sel meldes til 
Fiskeridirektoratets regionkontor i angjeldende område snarest mulig innenfor kontorets åpningstid. Det stilles 
krav om at de som deltar må rapportere fra jakten. 
 
Fangstperiode for jakt på havert sør for Stadt er 1. februar til 30. september. Nord for Stadt er jaktperioden for 
havert fra 2. januar til 15. september. Jakt på steinkobbe, ringsel og grønlandssel langs hele kysten kan foregå 
innenfor tidsrommene 2. januar til 30. april og 1.august til 30. september. 
 
 
Fangst av sel på Svalbard 
Fiskeridepartementet har forvaltningsansvaret for sjøpattedyr i norske områder, herunder også sel på Svalbard. 
 
Regler om seljakt på Svalbard fremgår av forskrift av 24. juni 2002 om høsting på Svalbard, som er fastsatt av 
Miljøverndepartementet. Formålet med forskriften er at fauna skal forvaltes slik at artenes naturlige 
produktivitet, mangfold og leveområder bevares, og Svalbards villmarksnatur sikres for fremtidige generasjoner. 
Innenfor denne rammen kan det finne sted en kontrollert og begrenset høsting. 
 
Seljakt på Svalbard er begrenset til jakt på ringsel og storkobbe, og utøves i hovedsak av et begrenset antall 
fangstfolk. Jaktperioden for ringsel er 20. mai til 20. mars, og for storkobbe 5. juni til 25. april. Det er fastsatt 
nærmere vilkår for å få delta i jakten, samt hvordan jakten skal utøves.  
 
 
Oppdatert  21.08.03 
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Faktaark A-33 Forvaltning av tare  

 
Ca. 50 % av tareskogen i de tre nordligste fylkene er nedbeitet av kråkeboller (Drøbak kråkebollen). 
Nedbeitingen av tareskog foregår fra deler av Trøndelagskysten, og langs store kyststrekninger nordover til Vest- 
Finmark. Forholdene rundt overlevelse av kråkebollelarver er sannsynligvis viktig for oppblomstringen av 
kråkeboller. 
 
Fiskeridepartementet nedsatte sammen med Miljøverndepartementet i januar 2002 en arbeidsgruppe som skulle 
arbeide med problemstillingen ”nedbeiting av tareskog”. Rapporten fra denne arbeidsgruppen ble oversendt 
Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet 28. juni 2002. Rapporten har to hovedkonklusjoner: 
- Direkte tiltak, ved å sette i gang fangst av kråkeboller i de nedbeitede områdene 
- Mer forskning  
 
Forvaltningen av taren skjer i medhold av Forskrift om høsting av tang og tare som er fastsatt ved kgl.res. 13. juli 
1995 med hjemmel i lov av 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse 
av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster § 2 og lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4 1), n) og o).  
 
Forskriftens formål er å sikre en forsvarlig og langsiktig utnyttelse av tang og tare som del av en helhetlig 
forvaltning av kystens ressurser og naturmiljø. 
 
Det kreves særskilt tillatelse til høsting av tang og tare. 
 
Fiskeridirektoratet arbeider med et forslag til endring av forskriften. 
 
 
Oppdatert  12.09.03 
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Faktaark A-34 Helligdagsfredning  

 
Bestemmelsen i saltvannsfiskeloven § 13 om helligdagsfredning ble endret ved lov av 1. juni 2001, med virkning 
fra samme dato. 
 
Etter den gamle § 13 var hovedregelen at det var forbudt å drive fiske og fangst fra midnatt til midnatt på søn- og 
helligdager. Fra hovedregelen om forbud gjorde loven enkelte unntak fra helligdagsfredningen. 
 
Etter den nye § 13 er utgangspunktet det motsatte. Fiske og fangst er som hovedregel tillatt på helligdager. 
Bestemmelsen gir imidlertid en fullmakt for departementet til å gi forskrifter om fiske og fangst på eller i 
tilknytning til søn- og helligdager i bestemte områder eller for bestemte fiskerier eller fartøygrupper, når dette er 
nødvendig av hensyn til ett av følgende: 
 

• en rasjonell eller hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fiske og fangst 
• den alminnelige helligdagsfred 
• når det foreligger andre særlige omstendigheter 

  
Begrunnelsen for lovendringen, var først og fremst at det ville gi fiskeflåten anledning til selv å planlegge sin 
drift, og å legge opp sin aktivitet slik at den i størst mulig grad blir i stand til å levere fangst på de tidspunkt 
fiskeindustrien og markedet for øvrig etterspør fisken, og av ønsket kvalitet. Videre var tanken at loven likevel 
burde gi mulighet til helligdagsfredning i enkelte tilfeller, slik at man for eksempel kan videreføre 
helligdagsfredningen i rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen eller fastsette regler om påskestopp i Lofotfisket.  
 
 
Oppdatert  02.02.03 
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Faktaark A-35 Turist- og fritidsfiske i sjøen  

 
Status for regulering av sports- og fritidsfiske i sjøen i Norge 
Utenlandske statsborgere kan drive sportsfiske i sjøen med håndredskap – fiskerigrenseloven §3. 
 
Alle norske statsborgere har adgang til å drive fritidsfiske i sjøen. Dette fisket er underlagt 
redskapsbegrensninger etter saltvannsfiskelovens § 4a. Det skilles ikke mellom fritidsfiske og sportsfiske. Alle 
norske statsborgere som driver fiske i sjøen og som ikke står i fiskermanntallet for fiskere, er definert som 
fritidsfiskere. 
   
Gjeldende bestemmelser om minstemål er fastsatt i forskrift av 10. oktober 1989 om maskevidde, bifangst, 
fredningstid og minstemål m.v. ved fangst av fisk og sild (maskeviddeforskriften). Av forskriftens § 21 fremgår 
det at det fins slike mål for de fleste kommersielle fiskeslagene. Disse gjelder imidlertid ikke for fisk til bruk i 
egen husholdning, jf § 23 første ledd. Det er dessuten knyttet unntaksbestemmelser for fiske med garn og 
krokredskaper, for sei som fiskes til agnforbruk, for notfanget og låssatt makrell som anvendes til konsumformål 
og for makrellfiske i Skagerrak. 
 
Det er ingen avgift for å drive sports- eller fritidsfiske i sjøen i Norge, verken for utenlandske eller norske 
statsborgere. 
 
Utvalg for kartlegging av turistfisket 
Norges Fiskarlag nedsatte 8. september 1999 et utvalg for å kartlegge omfanget av det utenlandske turistfisket. 
Bakgrunnen var rapporter fra kysten over lang tid om at mange utenlandske turister ikke bare drev sportsfiske, 
men også et mataukfiske av betydelig omfang, og at dette i noen områder belastet lokale fiskeressurser. 
 
Utvalget la fram sin rapport i mai 2001. Det konkluderes med at turistfisket står for et relativt stort uttak av 
fiskeressursene langs kysten, anslått til 15.000 tonn årlig. Det legges vekt på at uttaket ofte kan foregå på fisk av 
mindre størrelse enn tillatt minstemål, og at fisket foregår nær kysten og i fjordene og belaster lokale bestander. 
Dette fisket kommer i tillegg til det norske fritidsfisket der kvantumet på 1980-tallet ble anslått til 30.000 tonn. 
 
På bakgrunn av rapporten har Norges Fiskarlag bedt Fiskeridepartementet om å iverksette en rekke tiltak for å 
begrense dette fisket. 
 
Oppfølging i Fiskeridepartementet / Fiskeridirektoratet 
Fiskeridepartementet har på bakgrunn av rapporten avholdt møte med Norges Fiskarlag og Norges Turistråd 12. 
september 2001 for å drøfte aktuelle tiltak for å få turistfisket inn i mer akseptable former. En konklusjon på 
møtet var at turistfisket i form av sportsfiske er positivt for kysten og for landet, mens det som arter seg som 
storskala mataukfiske eller endog næringsfiske ikke bør få fortsette. Blant de aktuelle tiltak er bedret informasjon 
til turister og turistbedrifter, kvantumsbegrensning på personnivå og/eller bedriftsnivå, lisensordning/ 
etableringskontroll for turistbedrifter som tilbyr fiske, avklaring av redskapsbestemmelser og 
minstemålbestemmelser i turistfisket, oppretting av permanent turistfiskeutvalg. Gjennomføring av tiltak er i stor 
grad avhengig av innsats fra næringene selv i samarbeid med myndighetene. 
 
Fiskeridepartementet ba i brev av 7. februar 2002 Fiskeridirektoratet om å gjennomføre høring og fastsetting av 
forskriftsendring vedrørende minstemål i fritidsfisket. Forslaget går ut på å oppheve den bestemmelsen i 
maskeviddeforskriften som gjør unntak fra minstemålsregelen i forhold til fisk til egen husholdning. Endringen 
skal likevel ikke gjelde fiske etter sei og makrell. Det skal heller ikke gjelde minstemål i fiske etter sei og 
makrell for utlendinger som driver sportsfiske med håndredskap. Hensikten er å innføre minstemål for alle 
grupper av fiskere.  
 
Høringen ble gjennomført på grunnlag av notat utarbeidet av departementet med frist satt til 5. april 2002. 
Notatet ble sendt til totalt 33 instanser. Femten av disse ga tilbakemelding på forslaget. I tillegg mottok 
direktoratet skriftlige innspill fra tre personer/organisasjoner utenom høringslisten. Fiskeridirektoratet har i brev 
av 15. august 2003 til Fiskeridepartementet kommet med en oppsummering av høringsuttalelsene og 
Fiskeridirektoratets egen vurdering i saken.  
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Fiskeridirektoratet har konkludert med at det ikke bør innføres minstemål i fritids- og turistfisket.  
 
Dette betyr ikke at direktoratet ikke er opptatt av å gjøre noe med de utfordringer veksten i fritids- og turistfisket 
fører med seg. Etter direktoratets mening er det her hensiktsmessig å skille mellom fritidsfiske på den ene siden, 
og turistfiske på den andre. 
 
I forhold til turistfisket ser direktoratet det slik at fastsetting av en kvote for hvor mye egenfanget fisk en skal 
kunne ta med seg ut av landet vil være et mer målrettet virkemiddel enn regler om minstemål. En eventuell regel 
om utførselsbegrensning må være enkel å forstå og håndheve. Fiskeridirektoratet tenker seg en grense ved 
omkring 20 kg fisk per person, uavhengig av behandlingsgrad. 
 
Ulike tiltak vurderes for å ivareta fiske som en rekreasjons- og sportsaktivitet samt unngå at det kommer i 
konflikt med yrkesfisket. Utøvelsen og begrensninger av turist- og fritidsfiske i sjøen er til behandling i 
Fiskeridepartementet høsten 2003. Eventuelle forskriftendringer forventes å foreligge i løpet av 2004. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark A-36 Ressurskontroll  

 
Ressursforvaltningens overordnede målsetning er å legge til rette for en forsvarlig fiskeripolitikk med langsiktig 
lønnsomhet og bærekraftig høsting av det marine liv som bærende fundament. Ressurskontrollens 
primæroppgave er å gi informasjon om det faktiske uttaket av all fisk og fangst innenfor områdene for norsk 
fiskerijurisdiksjon gjennom registreringsordninger og kontroll, og å bidra til etterlevelse av de til enhver tid 
gjeldende reguleringer av fisket. 
 
Ressurskontrollen retter seg mot hele kjeden fra fisken tas opp av havet, lagres, omsettes og til den er eksportert 
til utlandet. Det er Fiskeridepartementet som har ansvaret for at norsk og utenlandsk fiske i farvann under norsk 
jurisdiksjon – i norsk økonomisk sone, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i vernesonen rundt Svalbard – utøves i 
samsvar med norske lover og forskrifter. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene står for den utøvende del 
av kontrollarbeidet. Toll- og skattemyndighetene er viktige samarbeidspartnere. 
 
Fiskeridirektoratets ansvar for ressurskontroll omfatter ulike oppgaver som kaikontroll, omsetningskontroll, 
inspektører på sjøen, annen sjøkontroll, sjøpattedyrkontroll, satellittovervåking, Overvåkingstjenesten for 
fiskefelt, generell saksbehandling med videre. Direktoratet har også ansvaret for kvotekontrollsystemet av både 
utenlandske og norske fartøy. Utenlandske styresmakter har etter overenskomst kontrollansvaret når norske 
fartøyer leverer fangst i utlandet. Det finner sted en gjensidig utveksling av informasjon mellom de 
samarbeidene statene på dette området. Det er Fiskeridirektoratets 9 regionkontorer som står for den praktiske 
gjennomføringen av kontrollarbeidet. Ulik geografi, ulike fiskeri og forskjellige flåte- og mottaksstrukturer 
medfører at kontrollarbeidet innen regionene varierer i omfang og innhold. 
 
Det ble i 2002 gjennomført vel 6000 kontroller av landinger i norske havner fra Fiskeridirektoratets side. 2600 
dokumentkontroller ble gjennomført i samme periode. Tallene for 2001 er henholdsvis 4200 og 5500. Av det 
totale antall kontroller i 2002 resulterte 2,39% i anmeldelse til politiet. Dette er en nedgang fra 2001 hvor 3,01% 
av kontrollene resulterte i anmeldelse.  
 
Kystvakten har hovedansvaret for ressurskontrollen til havs. 
 
Salgslagene er tillagt eneretten for førstehåndsomsetning av fisk og har med det ansvaret for å registrere all fisk 
som omsettes i Norge. All informasjon videreformidles til Fiskeridirektoratet og danner grunnlaget for 
kvotekontroll og fiskeristatistikk. Ved siden av dokumentkontroll utfører salgslagene til en viss grad kontroll på 
kaikanten.  
 
En viktig del av kontrollen finner sted på havet under utøvelsen av fisket. I denne fasen blir det kontrollert at 
fisket skjer med riktig redskap, til riktig tid og i riktig område. Også fangstsammensetning og at det ikke blir 
dumpet fisk blir kontrollert. Når det gjelder fangst av sjøpattedyr (sel og hval) er det inspektører på alle fartøy 
under hele fangstperioden. Også i enkelte fiskerier har Fiskeridirektoratet en ordning med inspektører om bord i 
fiskefartøy i kortere eller lengre tidsrom. 
 
På enkelte arter finner det sted et omfattende fiske i indre norsk farvann, det vil si innenfor 4 nautiske mil. 
Inspeksjonsfartøy fra Fiskeridirektoratet er tilstede på disse fiskefeltene. 
 
Satellittsporing er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med ressurskontroll. Satellittsporingssystemet er under 
utvikling også i samarbeid med andre stater. (Se Faktaark A-37 om Satelittsporing/-overvåkning): 
 
På landsiden foregår det, i tillegg til fysisk kontroll av den fangst som landes og lagres, en omfattende kontroll 
gjennom sluttseddelsystemet. Viktig informasjon om mengde, art og fangststed mv. blir på denne måte registrert 
og avregnet mot de enkelte kvoter. Også en mer omfattende dokumentkontroll av bedrifter som omsetter eller 
mottar fisk inngår som en del av kontrollen med ressursuttaket.  
 
Utenlandske fartøy som vil fiske i områder underlagt norsk fiskerijurisdiksjon må gjøre dette etter tillatelse 
(lisens) og med plikt til å rapportere fangster til Fiskeridirektoratet. Rapporteringsplikten innebærer at fartøyene 
må melde fra når de går inn i norsk sone og hvilken fangster de har om bord på dette tidspunkt. I tillegg må 
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fartøyene melde fra hver uke om hvilken fangst som er tatt. Ved utseiling fra norsk sone må fartøyene gi melding 
om dette og hvilken fangst som er tatt om bord sin siste innmelding. 
 
Kontroll med ressursuttaket på felles fiskebestander forutsetter et nært samarbeid mellom de berørte statene. Det 
er inngått avtaler om samarbeid på kontrollområdet med England, Skottland, Irland, Færøyene, Island, Sverige, 
Danmark, Nederland, Frankrike, Tyskland, Canada, Polen og Russland. Det er Fiskeridirektoratet som forvalter 
avtalene. 
 
Avtalene er generelle i den forstand at de omfatter alt fiske. Avtalepartene forplikter seg til følgende: 
• utveksling av landingsopplysninger 
• utveksling av fangstopplysninger 
• utveksling av data om overtredelser 
• utveksling av personell (kontrollører) 
• utveksling av annet fagpersonell (fra administrasjon). 
 
Norge arbeider aktivt, i internasjonale organisasjoner og på bilateral basis, for å få kontroll med uregulert fiske 
på det åpne hav.  
 
Arbeidet for en styrket ressurskontroll har hatt stor oppmerksomhet fra myndigheter og media de siste årene. Det 
er lagt vekt på å styrke de enkelte ledd i kontrollarbeidet og samarbeidet mellom kontrollinstansene. I 2001 ble 
reaksjonene på brudd på fiskerilovgivningen skjerpet og det ble satt fokus på politi og påtalemyndighetens 
medvirkning og betydning i en effektiv sanksjonering av fiskerilovgivningen. Det er for tidlig å konkludere med 
hensyn til virkningen av disse og øvrige tiltak.  
 
Det skal fortsatt arbeides for en mer effektiv ressurskontroll. Et enkelt regelverk er en integrert del av dette. En 
arbeidsgruppe i regi av Fiskeridirektoratet har spesiell oppmerksomhet rettet mot dette og har i samarbeid med 
næring gått gjennom de ulike delene av regelverket.  
 
I 2003 har en egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringen og forvaltning vurdert tiltak som kan 
bidra til en bedre kontroll og dermed fortsatt godt renommé for fabrikktrålergruppen spesielt og næringen 
generelt. Av viktige tiltak som vil bli vurdert i denne sammenhengen kan spesielt nevnes mer presise 
omregningsfaktorer for filetproduktene og innmelding av fangst før levering.  
 
Ressurskontroll knyttet til oppdrett av torsk og andre arter representerer en utfordring som forvaltning og næring 
må være forberedt på å håndtere. Det vil i løpet av 2003 bli gjennomført en analyse av hvordan dette 
problemkomplekset bør håndteres. 
 
 
Oppdatert  05.09.03 
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Faktaark A-37 Satellittsporing/-overvåkning  

 
I april 1999 ble de første regler om satellittovervåkning av fiske- og fangstfartøy innført i Norge. Formålet var 
blant annet å bedre kontrollen med at fartøyene overholder gjeldende fiskeribestemmelser. 
 
Norske myndigheter har inngått avtaler med EU, Russland, Island, Færøyene, Grønland og Polen om gjensidig 
sporing av fiskefartøy i hverandres soner. 
 
Satellittsporing innebærer at det ved hjelp av kommunikasjonsutstyr som er installert om bord i fartøyet 
regelmessig automatisk sendes meldinger om fartøyets geografiske posisjon, kurs og fart via satellitt til 
flaggstatens meldingssentral (FMC), eller meldingssentralen flaggstaten har inngått avtale med. Norske fartøy 
skal sende slik melding en gang pr. time og ved inn- og utgang av andre lands soner. Den norske FMC ligger i 
Fiskeridirektoratet og norske fartøy blir sporet derfra. Når et fiskefartøy befinner seg i en fremmed stats 
fiskerijurisdiksjonsområde, medfører de inngåtte avtaler plikt for flaggstaten til å videreformidle sporingsdataene 
til FMC i den stat fartøyet befinner seg.  
 
Virkeområdet for de norske regler om satellittbasert overvåkning er norske fartøy som oppholder seg i farvann 
under norsk fiskerijurisdiksjon, i farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon eller i farvann utenfor noen 
stats fiskerijurisdiksjon, jfr. forskrift av 7. april 1999 om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys 
aktivitet. Videre omfattes fiskefartøy (fartøy av ethvert slag som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i 
ervervsøyemed, eller som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy) som oppholder seg i Norges indre 
farvann, sjøterritorium og økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen, og som fører flagg fra 
medlemsland i den Europeiske Union, Russland, Færøyene, Grønland, Island og Polen, jfr. forskrift av 16. 
desember 1999 om satellittbasert overvåkning av utenlandske fiskefartøys aktivitet i Norges økonomiske sone og 
i fiskerisonen ved Jan Mayen.  
 
Fra 1. januar 2004 innføres det satellittsporing på Svalbard. Kravet til satellittsporing på Svalbard skal omfatte 
fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann og i Fiskevernsonen ved Svalbard og skal gjelde for norske 
og utenlandske fartøy av ethvert slag som driver fiske eller fangst i ervervsøyemed. 
 
Alle fartøy som er over 24 meter største lengde er pålagt å installere satellittsporingsutstyr og å la seg spore. 
Gjenstand for satellittsporing er også norske fartøy uavhengig av størrelse når fartøyet skal drive fiske og fangst i 
farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon og når påbud om satellittsporing følger av internasjonale 
forpliktelser. Det kan i nærmere avgrensede perioder gjøres unntak fra påbud om satellittovervåkning. 
 
Fiskeridirektoratet har gitt utfyllende regler om satellittsporing, jfr. forskrift av 7. april 1999 om satellittbasert 
overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet § 8. 
 
Overtredelse av reglene om satellittsporing straffes etter saltvannsfiskeloven §§ 53 og 54,etter lov om Norges 
økonomiske sone §§ 8 og 9 og etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 annet og tredje ledd. 
 
 
Oppdatert  04.09.03 
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Faktaark A-38 Kystvakten  

 
Kystvakten, Fiskeridirektoratet og salgslagene har sammen ansvaret for den utøvende delen av ressurskontrollen. 
Kystvakten er primær myndighetsutøver til havs og er underlagt Forsvarsdepartementet. Overvåking med fiske i 
havområdene underlagt norsk fiskerijurisdiksjon – norsk økonomisk sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og 
vernesonen rundt Svalbard – har vært og er Kystvaktens viktigste og høyest prioriterte oppgave. Om lag 70 
prosent av Kystvaktens ressurser anvendes på dette området. Kystvaktens øvrige oppgaver retter seg mot 
suverenitetshevdelse, søk- og redningsberedskap, ambulansetjeneste, assistanse til fiskeflåten mv. 
 
Det er et omfattende og godt samarbeid mellom Kystvakten og Fiskeridirektoratet. Særlig gjelder dette 
utveksling av informasjon knyttet til ressurskontroll. 
 
Kystvaktens ressurskontroll er i hovedsak rettet mot den norske og utenlandske havgående fiskeflåten. 
Oppmerksomheten har for en stor del vært rettet mot utvalgte problemområder. Det legges vekt på kontroll med 
at det ikke fiskes i områder som er stengt, og på kontroll med ulovlig fiske i grenseområdene. Det er videre en 
prioritert oppgave å påse at det ikke rapporteres fangst fra andre soner og områder enn der den er tatt. Omlasting 
av fisk fra utenlandske fiskefartøyer til andre fartøyer i Vernesonen har vært et prioritert 
oppmerksomhetsområde i 2002. 
 
Kystvaktens kontroll av kystfiske (Indre Kystvakt) er begrenset, med unntak av visse sesongfiskerier. Denne 
kontrollen utføres ofte i samarbeid med Fiskeridirektoratet. 
 
De siste årene er det gjennomført om lag 3.000 inspeksjoner av norske og utenlandske fartøy pr. år. Over 60 
prosent av inspeksjonene gjelder utenlandske fartøyer. I gjennomsnitt vil havgående fartøy som fisker i norske 
farvann ha besøk av Kystvakten tre til fire ganger i løpet av ett år når det gjelder trålere og en til to ganger årlig 
for den konvensjonelle delen av den havgående flåten. 
 
Antall reaksjoner totalt (advarsler, anmeldelser og oppbringelser) for 2002 utgjør 22,5% av gjennomførte 
inspeksjoner. 2,2% av inspeksjonene i 2002 medførte anmeldelse eller oppbringelse. 
 
 
Oppdatert  05.09.03 
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B Havmiljø 
 
 
 
 

 
Offshoreaktivitet utenfor Hammerfest. Foto: Statoil 
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Faktaark B-1 Havmiljøovervåking  

 
En svært viktig oppgave for fiskeriforvaltningen er å overvåke og tilstandsvurdere havmiljøet for å avdekke 
omfanget av menneskelig påvirkning på bestander, organismer og økologiske prosesser i det marine miljøet. 
Fiskeriforvaltningens forskningsinstitutter, i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institutter, 
disponerer betydelige ressurser til å fremskaffe forskningsresultater som basis for vitenskapelig rådgiving om 
uttak av fiskebestandene og miljøforvaltning.  
 
Ofte er det vanskelig å dokumentere årsak-virkningsforhold fordi sammenhengene er usikre, og fordi 
konsekvensene av skadelig miljøpåvirkning er langsiktige. Overvåkningssystemer, økt kunnskap om 
artsrikdommen og sammenhengene i økosystemet, og gode kvalitetssikringssystemer for næringsvirksomheten er 
sentrale virkemidler for å sikre matvarenes kvalitet og helsemessige status. Kravene til miljødokumentasjon øker 
i omfang og er ressurs- og kostnadskrevende. En viktig oppgave blir derfor å utvikle teknologi og gode 
indikatorer som kan bidra til kostnadseffektiv innsamling og bruk av miljødata (jf. omtale av forslag til bedre 
nasjonal samordning av overvåkingsaktiviteter i St.meld.nr 12 (2001-2002) om et rent og rikt hav 
(Havmiljømeldingen).  
 
Utarbeidelse av indikatorer for bærekraftig utvikling er bebudet i den Nasjonale strategien for bærekraftig 
utvikling (2002). For det marine økosystemet har Havforskningsinstituttet igangsatt arbeide med utvikling av 
hensiktsmessige indikatorer (2003). 
 
For norske havområder er Havforskningsinstituttet sentral i en helhetlig overvåking av ressurser og miljø.  
 
Havforskningsinstituttets ressursovervåkingsprogram gir ressursbiologisk rådgiving til fiskeriforvaltningen i 
form av status og forventet utvikling for de viktigste fiskebestandene som grunnlag for fastsetting av kvoter. 
Foruten en omfattende feltaktivitet i og utenfor norsk økonomisk sone for mengdemåling av fiskebestander, 
inngår fangststatistikk, flerbestandsvurderinger og miljødata i grunnlaget for bestandsberegningene. På grunnlag 
av ressursovervåkingen gir Havforskningsinstituttet ressursbiologisk rådgiving for om lag 40 av de 80 ulike 
bestandene som det høstes av i Norge. Rådene utarbeides i hovedsak gjennom utstrakt deltakelse i ICES. 
 
Havforskningsinstituttet overvåker videre langtidsutviklingen og gir prognoser for havklima, produksjonsforhold 
og forurensning i norske kyst- og havområder. Resultatene fra programmet legger grunnlaget for at 
myndighetene kan forvalte havmiljøet og de levende marine ressursene på en bærekraftig måte.  
 
Overvåkingen av havmiljøet foregår ved et nett av faste snitt og stasjoner, samt regionale dekninger av 
havområdene vanligvis gjennom toktvirksomhet knyttet til fiskebestandene. Ved de faste hydrografiske 
stasjonene overvåkes klimaforholdene i norske kystfarvann fra Skagerrak til Varangerfjorden.  
 
I økosystemene i Barentshavet og Norskehavet er hovedvekten lagt på overvåking av havklima, dyreplankton og 
fiskelarver. Dette gir grunnlag for å vurdere miljøforholdene for vekst, fordeling og rekruttering for bestandene 
lodde, torsk og sild. I Barentshavet ble overvåkingen av miljøgifter og radioaktivitet trappet opp etter 1991. I 
1994 startet innledende undersøkelser av miljøgifter i Norskehavet.  
 
I Skagerrak, Nordsjøen og langs kysten er dagens overvåking hovedsakelig knyttet til problemstillinger omkring 
menneskeskapte påvirkninger, som tilførte næringssalter, skadelige alger og miljøgifter. Hvert år om høsten, i 
forbindelse med 0-gruppeundersøkelser av sild, brisling og bunnfisk (Skagerrakkysten), overvåkes 
miljøforholdene i om lag 40 fjordområder fra Oslofjorden til Kirkenes. 
 
Data fra overvåkingsaktiviteten bidrar inntil ICES’ ulike rådgivende komiteer, vitenskapelige komiteer og 
studiegrupper. 
 
 
Oppdatert  09.10.03 
 

Faktaark 2003 – 2004 88 B - Havmiljø 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Faktaark B-2 EUs rammedirektiv for vann  

 
EU vedtok i desember 2000 et nytt rammedirektiv for vann (2000/ 60/ EC). Vanndirektivet trådde i kraft 22. 
desember 2000. Det er meldt til EFTA at direktivet er relevant, med noen få unntak. Det ble imidlertid tatt 
forbehold om eventuelle behov for lovendringer som krever behandling i Stortinget. 
 
Kort oppsummert skal direktivet bidra til å bevare, beskytte og forbedre vannressursene og det akvatiske  
miljøet, samt sikre en bærekraftig vannbruk. Direktivet omfatter ferskvann, brakkvann, grunnvann og kystvann 
ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen.  
 
I direktivet legges det stor vekt på at ulike faktorer som påvirker vassdrag og grunnvann skal ses under ett. Det 
tas derfor utgangspunkt i en nedbørfeltbasert forvaltning av vannressursene. Landene skal identifisere de 
forskjellige nedbørfeltene innen sine grenser og fordele dem i nedbørfeltdistrikter. Kystvannet skal identifiseres 
og tillegges de(t) nærmeste eller mest passende nedbørfeltdistriktet(-ene). Hvert nedbørfeltdistrikt skal 
administreres særskilt, men landene står fritt til å tildele de nødvendige fullmaktene iht. direktivet til allerede 
eksisterende myndigheter. 
 
Det miljømessige målet som minimum skal oppnås betegnes som ”god vannstatus” og skal nås senest 15 år etter 
at direktivet er trådt i kraft. For å oppnå målsetningen skal det enkelte land sørge for at det utarbeides en 
forvaltningsplan for hvert enkelt nedbørfeltdistrikt. Det skal dessuten foretas en vurdering av karakteristiske 
trekk ved det enkelte nedbørfelt og etableres overvåkningsprogram som skal gi sammenhengende og 
sammenlignbar oversikt over forholdene mht. økologisk og kjemisk vannkvalitet og -kvantitet innen det enkelte 
nedbørfelt.  
 
Implementering av direktivet i Norge 
Arbeidet med implementeringen av vanndirektivet ledes av Miljøverndepartementet, som har organisert en 
departementsgruppe hvor bl.a. Fiskeridepartementet deltar. Videre er det opprettet en direktoratsgruppe som skal 
utarbeide en konsekvensanalyse samt forslag til hvordan direktivet bør implementeres i Norge. Både 
Fiskeridirektoratet og Kystdirektoratet deltar i dette arbeidet. 
 
Direktivet skal være implementert i det enkelte lands lovverk senest 3 år etter at direktivet er trådt i kraft. Det er 
et omfattende arbeid som må utføres både i implementeringsfasen og for å følge opp direktivets målsetninger. 
Dette vil kreve et utstrakt samarbeid mellom berørte myndigheter.  
 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark B-3 Petroleumsektorens virkning på fiskeri og miljø  

 
I Norge er olje- og gassutvinning noe som foregår til havs, og som i betydelig grad berører fiske og 
fiskeressurser, havbruk og bruk av kysten som farled. Fiskeriforvaltningen er derfor berørt av 
petroleumsvirksomheten i alle fasene – seismiske undersøkelser, åpning av nye felt for leteboring, tillatelse for 
utvinning av olje og gass, etablering og drift på feltene, legging av rørledninger, etablering av olje- og 
gassterminaler og avslutning av felt med disponering av de ulike installasjonene etter at de er tatt ut av bruk. 
 
Petroleumsvirksomheten påvirker fiskeriene på flere måter. Seismiske undersøkelser har vist seg å ha en 
skremmeeffekt på fisk. Dette kan påvirke tilgjengeligheten for fiske og muligens influere på vandringer. 
Leteboring og utvinning beslaglegger felt, det medfører fare for akutte utslipp av olje og det medfører 
kontinuerlige utslipp av oljekomponenter og kjemikalier gjennom den ordinære drift av feltene. Blant annet er 
det betydelige utslipp av ulike forurensende stoffer gjennom utslipp av produsert vann (vann som utvinnes fra 
grunnen sammen med olje).  
 
For de fleste fasene av petroleumsvirksomheten er operatørene pålagt å utarbeide konsekvensutredninger. For 
fiskerimyndighetene og fiskerinæringen er det konsekvensene for miljøet i havet og i kystfarvannene og 
konsekvensene for fiske, havbruk og kysttrafikk som har interesse.  
 
Før alle utbygginger sendes konsekvensutredninger på høring til Fiskeridepartementet (FID), 
Miljøverndepartementet (MD) og andre berørte instanser. FID innhenter uttalelser fra Fiskeridirektoratet, 
Havforskningsinstituttet og Kystdirektoratet. De vanlige merknader fra FID gjelder omfanget av beslagleggelse 
av havområder ved feltutbygging, hindringer for fiske og kysttrafikk ved rørlegging og det gjelder omfanget av 
de kontinuerlige driftsmessige utslipp av olje og kjemikalier. Når det gjelder utslipp, har fiskeri- og 
miljømyndighetene i den senere tid vært opptatt av langtidsvirkninger for marine organismer og det øvrige 
økosystemet i havet. Dette kan være snikende virkninger som vil være vanskelig å oppdage før eventuelle skader 
har skjedd.  
 
I de siste årene har innholdet av komponenter i produsert vann fått økt oppmerksomhet. Flere av disse 
komponentene hører til grupper av kjemiske stoffer som har høy giftighet og man antar at kronisk belastning på 
miljøet av disse kan ha negativ effekt. Det er en generell aksept for at kunnskap om effektene fra disse stoffene 
på marine organismer er svært mangelfull. Nylige undersøkelser foretatt av Havforskningsinstituttet på oppdrag 
av Oljeindustriens landsforening har vist at alkylfenoler, som fins i produsert vann, påvirker nivået av 
kjønnshormoner hos torsk og fører til nedsatt rognproduksjon. Utslipp av produsert vann øker mot slutten av et 
felts ”levetid”. Dette vil derfor bli et økende problem i årene framover. Petroleumsindustrien arbeider med å 
finne måter å reinjisere det produserte vannet i grunnen igjen. Disse stoffene omfattes i dag ikke av 
grenseverdiene som er satt for utslipp (40 mg olje/liter utslipp). Rensing av det produserte vannet kan også være 
et aktuelt tiltak. I forbindelse med 0-utslippsarbeidet (null utslipp av miljøfarlige stoffer fra petroleumsindustrien 
innen 2005) blir ulike løsninger vurdert.  
 
I samarbeid med FID og MD tok Olje- og energidepartementet (OED) i 2000 initiativ til nedsetting av en 
arbeidsgruppe i regi av Norges Forskningsråd med mandat å definere hvilken forskning som var nødvendig for å 
få etablert viten om langtidseffektene. Det var også viktig å få vurdert hvordan forskningen kunne organiseres 
for optimal utnyttelse av kompetanse både fra oljeindustrien selv, involverte forvaltningsetater og andre 
forskningsmiljøer. En målsetting er at forskningen skal være forvaltningsrettet. På grunnlag av rapporten fra 
arbeidsgruppen ble et eget program igangsatt i Forskningsrådet kalt ”Proof”. 
  
Med jevne mellomrom tildeles konsesjoner for leting (såkalte konsesjonsrunder). Fra år 2000 har det vært årlige 
konsesjonsrunder for Nordsjøen og annet hvert år for Norskehavet. Fiskerimyndighetene deltar, sammen med 
fiskerinæringa i forarbeidet til utlysningene for å sikre fiskerinæringas interesser og hensynet til ressursene og 
havmiljøet. I forbindelse med utlysning for 16. konsesjonsrunde for Norskehavet høsten 1999 ble det fra 
fiskeriforvaltningen og miljøforvaltningen fremlagt betenkeligheter ved å inkludere til dels fiskeriintensive 
områder på Møre-kysten og dypvannsområder ved Vøringsbassenget pga. henholdsvis effekter for 
fiskeressurser/fiskerier/kystnære områder og ukjente konsekvenser ved en undervannsutblåsning på dypt vann. 
Visse betingelser i forbindelse med leteaktivitetene ble derfor tatt inn i utlysningen. I forbindelse med 
utlysningen ble det åpnet for et biologisk og ressursmessig overvåkningsprogram for Norskehavet (jfr. St.meld. 
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nr. 39 (1999-2000) om olje og gassvirksomheten). Det vil her være aktuelt å bygge på og sammenholde den 
overvåkingen som allerede pågår i regi av oljenæringen, Havforskningsinstituttet og miljøforvaltningen for å få 
en mer helhetlig kartlegging og overvåking av virkningene av forurensning fra petroleumsvirksomheten. 
 
Presset på mer følsomme områder, enten pga viktige marine ressurser, fiskeriaktivitet, kystnærhet eller teknisk 
utfordrende områder (som dyphavsområder) øker etter hvert som produksjonen synker på eksisterende felt. 
Gjennom samarbeid mellom olje- fiskeri og miljømyndigheter, forskning og de respektive næringer utforskes 
vilkår for sameksistens uten at den ene næringens interesser går på bekostning av en annen. Dette er også en 
forutsetning som ligger til grunn for forvaltningsplanen for Barentshavet. 
 
Stenging av olje- og gassfelt og spørsmål om disponering av installasjoner som tas ut av bruk, har blitt 
aktualisert i de senere år. Til sammen har 12 felt avsluttet produksjonen. I 1998 vedtok OSPAR et generelt 
forbud mot etterlatelse av utrangerte offshore innretninger i konvensjonsområdet. Det kan fattes unntak for 
betonginnretninger og nederste del av store stålinnretninger. OSPAR har således godkjent at bl.a. betongtanken 
på Ekofisk I vil bli etterlatt under visse betingelser.  
 
I stor grad imøtekommer dette vedtaket fiskeri- og miljøinteressene. Politikken for disponering av utrangerte 
plattformer er dermed i stor grad lagt. OSPAR-vedtaket omfatter ikke rørledninger og kabler.  
 
Disponering av rørledninger og kabler var gjenstand for et interdepartementalt utvalg som ble nedsatt i 1996. I 
utvalgets regi ble det gjennomført en rekke prosjekter på ulike aspekter ved rørledninger og kabler, herunder 
alternativer for disponering av disse når de går ut av bruk. Utredningene ga et viktig grunnlag for fremleggelsen 
av St.meld. nr. 47 (1999-2000) om Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel. 
I de generelle retningslinjene sies det at det bør gis tillatelse til at rørledninger og kabler etterlates når de ikke er 
til ulempe eller utgjør en sikkerhetsrisiko for bunnfiske, sammenholdt med kostnadene ved nedgraving, 
tildekking eller fjerning.  
 
Hvordan man skal handtere borekaks (sedimenter fra boreoperasjonene) som ligger igjen på havbunnen etter at 
installasjonene er fjernet, er foreløpig et uløst spørsmål. Kakset inneholder tildels giftige komponenter fra olje og 
kjemikalier tilsatt under boreoperasjonene. I Storbritannia (i regi av United Kingdom Offshore Operators’ 
Association, UKOOA) pågår det omfattende undersøkelser med hensyn til karakterisering, nedbryting og 
miljøeffekter av kakset. Resultatene vil bli interessante også for norsk politikk på området. På grunn av de 
åpenbare negative effektene av olje på bunnorganismer, har utslipp av oljeholdig borekaks vært forbudt på norsk 
kontinentalsokkel siden 1991. 
 
 
Oppdatert  05.09.03 
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Faktaark B-4 Forvaltningsplan Barentshavet  

 
Utgangspunkt for arbeidet  
Sommeren 2001 ble det sterke reaksjoner fra fiskeri- og miljøhold mot seismiske undersøkelser og 
prøveboringer utenfor Røst. Omtrent samtidig var konsekvensutredningen for utbygging av gassfeltet Snøhvit på 
høring og det ble funnet olje i feltet Goliat i Barentshavet. Reaksjonene førte til en stans i seismiske 
undersøkelser og videre prøveboringer utenfor Røst. Utbygging av gassressursene på Snøhvitfeltet ble gitt grønt 
lys. 
 
Utvidelsen av petroleumsindustrien til nordområdene, til gyte-, oppvekst- og beiteområder for noen av våre 
viktigste fiskebestander, stiller store utfordringer. I sin politiske plattform, Sem-erklæringen besluttet 
samarbeidsregjeringen høsten 2001 at det, før videre oljeproduksjon i nord tillates, skal: 
• lages en konsekvensutredning av helårlig petroleumsdrift i de nordlige havområder fra Lofoten og nordover. 

Inntil en slik plan er på plass, åpnes ikke Barentshavet ytterligere for petroleumsvirksomhet. 
• legge opp til en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, der hensynet til miljø, fiskerier, 

petroelumsvirksomhet og sjøtransport vurderes samlet.  
• foreta en vurdering av petroleumsfrie fiskerisoner. Vurderingen skal omfatte områdene fra Lofoten og 

nordover, inkludert Barentshavet. 
 
Dette ble utdypet i St.meld. nr. 12 (2001-2002) om et rent og rikt hav (Havmiljømeldingen) fremlagt i mars 2002 
og som Stortinget sluttet seg til våren 2003. I Havmiljømeldingen skisseres behov for å se de ulike 
påvirkningene som våre havområder utsettes for i sammenheng. Målet er å oppnå en helhetlig forvaltning som 
tar hensyn til begrensninger og behov i det marine økosystemet og bruk av havområdene på bærekraftig måte. 
 
Forvaltningsplanen Barentshavet 
I første omgang vil Regjeringen utarbeide en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. I denne prosessen skal 
hensynet til miljø, petroleumsvirksomhet, skipstrafikk og fiskeri vurderes samlet.  
 
Miljøverndepartementet har det overordnete ansvaret for utarbeidingen av den helhetlige forvaltningsplanen for 
Barentshavet. Det er opprettet en styringsgruppe, ledet av Miljøverndepartementet, med representanter for 
Fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet, som skal koordinere arbeidet med 
forvaltningsplanen og de underliggende utredninger.  
 
Forvaltningsplanen skal baseres på utredninger av konsekvenser av aktiviteter som kan påvirke miljøtilstanden, 
ressursgrunnlaget og/eller mulighetene for å utøve annen næringsaktivitet i havområdet, først og fremst 
petroleumsvirksomhet (utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten-Barentshavet), 
fiskerier og sjøtransport. I tillegg skal det foretas utredning av konsekvensene av ytre påvirkninger slik som 
langtransporterte forurensninger, utslipp fra landbasert virksomhet, klimaendringer og påvirkning fra aktiviteter i 
Russland. Disse utredningene ferdigstilles i begynnelsen av 2004. Det antas at selve forvaltningsplanen 
ferdigstilles i 2005. 
 
De ulike utredningene skal forholde seg til det samme faktagrunnlaget. I 2002 ble det utarbeidet beskrivelser av 
ressurser og miljø, identifisering av verdifulle områder, felles konsekvensvariable og kunnskapsbehov. Det ble 
videre laget statusbeskrivelser for aktiviteter som fiskeri, havbruk og skipstrafikk.  
 
For å sikre en bred deltakelse i utarbeidelsen av planen legges det opp til en åpen og bred prosess der både 
myndigheter og interesserte parter trekkes inn i arbeidet. Relevante aktører vil bli trukket inn i  
arbeidet med de underliggende utredninger og med selve forvaltningsplanen gjennom høringer, seminarer og 
eventuelt på andre hensiktsmessige måter.  
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Vedlegg 1. Forvaltningsplan Barentshavet  
 
Kart over området som omfattes av grunnlagsutredningene 
 
Aktiviteter innenfor den stiplede linjen vil bli utredet. I tillegg vil konsekvenser av aktiviteter 
i andre områder, som kan påvirke området innenfor linjen, utredes. 
 

 
 
 
Oppdatert  05.09.03 

Faktaark 2003 – 2004 93 B - Havmiljø 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Faktaark B-5 Korallrev  

 
Korallrevforekomstene langs norskekysten har vært kjent gjennom lang tid. De senere år har det, blant annet på 
initiativ fra fiskerhold, blitt gjennomført et visst arbeid for å kartlegge utbredelsen av slike rev, klargjøre deres 
betydning for fiskebestandene og å undersøke nærmere hvorvidt eller hvordan revene påvirkes av 
fiskeriaktivitet. 
 
Korallrev er biologiske konstruksjoner, og har en struktur som gjør dem til et egnet leveområde for en rekke 
fastsittende og levende arter. Det er hittil funnet rundt 700 arter på de såkalte Lophelia-revene i norske farvann. 
Dette gjør slike rev til et av de mest artsrike marine habitater langs kysten. Når det gjelder fisk, har 
oppmerksomheten særlig vært rettet mot revenes betydning for uer. Videofilmer av rev i mai måned har vist 
store konsentrasjoner av både lusuer og vanlig uer, og det antas at revene har en viktig funksjon i uerens 
reproduksjon, blant annet som fødeområde. 
 
Lophelia er dypvannskoraller, og har en vid utbredelse spesielt i Nord-Atlanteren. Den finnes ofte på 
kontinentalskråningene og kontinentalkantene på dybder mellom 200 og 400 meter i temperatur mellom 4 og 
8°C. Ingen andre steder i verden er det påvist så store levende Lophelia-rev og i så store konsentrasjoner som på 
den norske kontinentalsokkelen mellom 60° og 70°N. Lophelia finnes også i fjordområder på grunnere vann, 
men i samme temperaturområde.  
 
Revområdene har vært attraktive fiskeplasser for fiskere som driver med redskap som garn og line. Mange 
fiskere har imidlertid ment at fangstene i disse områdene har gått drastisk ned, etter at det har pågått 
tråleraktivitet i områdene. Videoundersøkelser på Storegga har vist til dels omfattende ødeleggelser av revene, 
med skader som tolkes som spor etter tråling. Både av hensyn til revene selv, og av hensyn til revenes funksjon 
som yngle- og oppvekstområde for fisk, har Fiskeridepartementet fastsatt en forskrift av 11. mars 1999 om 
beskyttelse av korallrev. 
 
Etter forskriften gjelder et krav om særlig aktsomhet ved fiske i nærheten av kjente forekomster av korallrev, og 
det er forbudt å ødelegge rev med hensikt. Videre gjelder et forbud mot fiske med redskap som slepes under 
fiske og i den forbindelse kan berøre bunnen, i fire avgrensede områder på Sularevet, Iverryggen, Røstrevet og 
Tisler utenfor Hvaler. I tillegg har Direktoratet for Naturforvaltning midlertidig vernet Selligrunnen i 
Trondheimsfjorden med hjemmel i naturvernloven. 
 
I 2003 har Havforskningsinstituttet gjennomført en kartlegging av kjente korallobservasjoner, videre har de 
under et forskningstokt oppdaget en rekke nye mulige korallrev. 
 
Fiskeridepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Fiskeridirektoratet som bl. a. skal identifisere og 
foreslå tiltak for beskyttelse av korallrev.  
 
Det vil kunne bli aktuelt å foreslå ytterligere områder vernet, etter hvert som det foreligger et tilstrekkelig 
grunnlag for dette. 
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark B-6 Bruk og vern i kystsonen  

 
I Norge ble de første fredninger av natur foretatt rundt århundreskiftet. Lov om naturfredning kom i 1910. Denne 
loven ble avløst av lov om naturvern i 1954 som igjen ble avløst av någjeldende naturvernlov i 1970. Opprettelse 
av naturvernområder på land har pågått lengst og har størst omfang. Opprettelse av verneområder med hjemmel i 
naturvernloven som inkluderer sjøareal har imidlertid også pågått en stund, i hvert fall en 20 års tid. Nåværende 
naturvernlov gjelder i sjø ut til territorialgrensen (4 nautiske mil). Miljøverndepartementet har ansvaret for 
naturvernloven. 
 
Verneplaner etter naturvernloven legger premisser for tilgangen på areal for virksomhet som 
Fiskeridepartementet har ansvar for. Fiskeridepartementet med underliggende etater deltar derfor aktivt i 
prosessene som kan lede frem til vern av sjøareal.  
 
Arbeidet med vern av sjøareal i Norge kan grovt deles i to kategorier, avhengig av verneformål: 
 
1. Verneverdier på land: Det arbeides i dag med en rekke fylkesvise verneplaner som gjelder forslag om 

opprettelse av verneområder for landareal med tilhørende sjøareal. Typiske eksempler på slike verneplaner 
er verneplan for sjøfugl og verneplan for våtmark. I Nordland og Troms er arbeidet med slike tematiske 
verneplaner slått sammen til kystverneplan for Nordland og kystverneplan for Troms. Kystverneplan for 
Nordland ble vedtatt høsten 2002. Kystverneplan for Troms er ventet til sentral behandling høsten 2003. 

 
2. Verneverdier i sjø: Såkalte marine verneområder med hjemmel i naturvernloven, der marine naturverdier er 

det primære verneformål, er hittil ikke opprettet i Norge. Se Faktaark B-8 om marin verneplan. 
 
 
St.meld. nr. 43 (1998 -1999) ”Vern og bruk i kystsona”: 
I arbeidet med bruk og vern er St.meld.nr.43 ”Vern og bruk i kystsona” sentral. I meldingen slår Regjeringen fast 
følgende: 
• vern i medhold av naturvernloven skal alltid ta utgangspunkt i formålet med vernet. Dette gjelder både ved 

valg av vernekategori og utforming av forskrifter. 
• vernet skal ikke være strengere enn hva som er nødvendig for å sikre verneverdiene. 
• verneområdet skal ikke ha en større geografisk utstrekning enn det som er nødvendig av hensyn til 

verneformålet. 
• hele verneområdet må oppfylle kravene til den aktuelle vernekategorien. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark B-6-1 Planlovutvalget  

 
Storting og Regjering har sett behov for en samlet gjenomgang av planleggingsbestemmelsene i plan- og 
bygningsloven, med sikte på forbedringer basert på de erfaringer som er gjort siden loven trådte i kraft i 1986, og 
for å i vareta nye behov i samfunnsplanlegging og arealforvaltning. 
 
Siden 1986 har det vært stor utvikling både innen lovgivning og politikk. Det er nødvendig å oppdatere og 
videreutvikle lovgrunnlaget for planleggingen slik at det blir en best mulig innbyrdes sammenheng mellom de 
rettslige virkemidlene på feltet. 
 
Tendensen de senere år viser at det blir stadig større konkurranse om arealene og at disse tas i bruk til nye 
formål. Dette gjelder både sjøarealer og landarealer. Eksempler er økende behov for bolig- og næringsarealer og 
ny bruk av kystsonen, delvis i konkurranse med tradisjonell bruk. Videre ser vi økt hyttebygging og 
privatisering, både i strandsonen og i fjellområder, på bekostning av både allmennhetens frie ferdsel og opphold, 
og mer tradisjonell, stedbundet, næring. 
 
Når det gjelder sjøområder er ikke utfordringene for planlegging i sjø de samme som for planlegging på land. 
Det er for eksempel mindre aktuelt å vurdere endringer i plan- og bygningsloven ut fra hensynet til å ivareta 
marint biologisk mangfold. Som grunnlag for et lovutredningsarbeid som vil få konsekvenser for planlegging i 
sjø er det nødvendig å innhente erfaringer og å gjennomføre evalueringer som gjelder de spesielle 
problemstillingene som reises. 
 
Den økte konkurransen om arealressursene tilsier et behov for et bedre plansystem, for på en ryddig og effektiv 
måte å avveie og beslutte hvordan de forskjellige interessene skal prioriteres og få gjennomslag i den praktiske 
arealbruken. 
 
Planleggingen etter plan- og bygningsloven skal være sektorovergripende og helhetlig, og skal omfatte en rekke 
samfunnsoppgaver og interesser. 
 
På bl.a. denne bakgrunn ble Planlovutvalget opprettet ved kgl. res. høsten 1998, med en funksjonstid på 4 år. En 
viktig oppgave for utvalget er å vurdere hvorledes plan- og bygningsloven er egnet til å løse sine oppgaver og 
hvordan den ivaretar og avveier de forskjellige verdier, hensyn og interesser. Utvalget skal fremme forslag til 
endringer i planbestemmelsene i plan- og bygningsloven og tilstøtende lover med henblikk på å fremme 
bærekraftig utvikling basert på en helhetlig planlegging. Utvalget skal levere to delinnstillinger, hvorav den 
første (NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven) ble overlevert til 
Miljøverndepartementet den 31. januar 2001. Den første delinstillingen omhandler i hovedsak hvordan 
plansystemet virker. Den beskriver og drøfter de viktigste reformbehovene og angir i hovedtrekk hvordan 
utvalget mener behovene kan møtes. Utredningen er primært ment som et grunnlag for refleksjon og diskusjon, 
men tar også opp konkrete utfordriner og forslag. Planlovutvalgets andre delinnstilling, NOU 2003:14 Bedre 
kommunal og regionalplanlegging etter plan- og bygningsloven, ble overlevert til Miljøverndepartementet 13. 
mai 2003. Utredningen inneholder forslag til revisjon av planbestemmelsene i plan- ogbygningsloven. Forslaget 
omfatter også endringer i bestemmelsene om konsekvensutredninger som bl.a. skal ivareta EU-direktivet om 
miljøutredning av visse planer og programmer. Det legges også opp til at loven skal bli bedre egnet til 
planlegging i sjø og det foreslås et eget kapittel i loven om kystsoneplaner. Forslaget er p.t. til høring, med frist 
for bemerkninger satt til 1. desember 2003. 
 
Fra fiskerisektoren har Gunn Karin Karlsen, Hvaler havprodukter, vært oppnevnt til å delta i lovutvalget. 
Fiskeridepartementet har, sammen med de andre departementene, deltatt i Planlovutvalgets referansegruppe. Mer 
om utvalgets mandat og sammensetning finnes på www.planlovutvalget.dep.no. 
 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark B-6-2 Kystsoneplanlegging – kommuneplanlegging i sjø  

 
Kystsoneplanlegging er planlegging i kystsonen i medhold av plan- og bygningsloven. Med kystsoneplanlegging 
mener vi vanligvis arealdelen til en kommune(del)plan. En vedtatt arealdel til en kommune(del)plan er juridisk 
bindende. I tillegg kan det lages fylkesdelplaner for kystsonen. Slike fylkesdelplaner vil ha mer karakter av 
retningslinjer, og er ikke juridisk bindende. 
 
Arealplanlegging i sjø er et relativt nytt fenomen. Plan- og bygningsloven, som ble vedtatt i 1985, gjaldt fram til 
1989 bare innenfor havnedistriktene. I 1989 ble lovens virkeområde utvidet til å gjelde i sjø ut til grunnlinjen. 
Miljøverndepartementet har ansvaret for plandelen av plan- og bygningsloven. 
 
Tilgangen til areal er en av de viktigste rammefaktorene for næringene langs kysten. Deltakelse i planlegging i 
medhold av plan- og bygningsloven er i så henseende viktig for fiskeri- og kystforvaltningen. 
Fiskeridepartementet har som mål for sitt arbeid å sikre tilgangen på tilstrekkelige sjøarealer for videre utvikling 
av fiskeri- og havbruksnæringen, sikre framkommelighet og sikker sjøverts ferdsel langs kysten, samt sikre 
arealer til de viktigste havnene.  
 
Fiskeri- og kystforvaltningen skal være en aktiv deltaker i prosesser hvor rammebetingelsene for bruk av 
kystsonen legges, både lokalt, regionalt og sentralt.  
 
Det foregår i dag en rekke prosesser som vil ha betydning for forvaltningen av kystsonen, hvor vi vil nevne 
følgende:  
• Planlovutvalget reviderer plandelen av Plan- og bygningsloven. Mer informasjon om utvalgets mandat og 

sammensetning finnes på www.planlovutvalget.dep.no, se også Faktaark B-6-1 om Planlovutvalget. 
Fiskeridepartementet, sammen med de andre departementene, deltatt i utvalgets referansegruppe. 

• St.meld. nr. 31 (2000-2001) ”Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling” – oppfølging av 
oppgavefordelingsutvalget. Her er bl.a. spørsmål om rettslig bindende fylkesplan, opphevelse av sentral 
godkjenning av fylkesplanen og vedtaksmyndighet i innsigelsessaker drøftet.  

 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark B-6-3 Fylkesplanlegging  

 
Fylkesplanlegging er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-1 hvor det heter at fylkeskommunen skal sørge for 
løpende fylkesplanlegging for å ”samordne statens, fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommunenes fysiske, 
økonomiske, sosiale og kulturelle virksomhet i fylket”. Det kan utarbeides fylkesdelplaner for bestemte 
virksomhetsområder og for deler av fylket. Fylkesplanleggingen ble innført ved endring av bygningsloven i 
1973. Fylkesplanene utarbeides hvert fjerde år. Fylkesplanene for nåværende hovedperiode, 2000-2003, er 
syvende ”generasjon” fylkesplaner.  
 
Fylkesplaner vedtas av fylkestinget og godkjennes av Kongen ved kgl.res. Miljøverndepartementet utarbeider 
utkast til kgl.res. som sendes på høring til de andre departementene. Godkjenningsmyndigheten for 
fylkesdelplaner er delegert fra Kongen til Miljøverndepartementet. Den sentrale godkjenningen av 
fylkesdelplaner skjer således ved et godkjenningsbrev fra Miljøverndepartementet som utformes etter at det er 
innhentet uttalelser fra berørte departementer. I forbindelse med at Fiskeridepartementet vurderer 
fylkes(del)planen, utkast til kgl.res. og godkjenningsbrev innhentes det uttalelser fra Fiskeridirektoratet og 
Kystdirektoratet. 
 
”Det nye fylket” 
I St.meld. nr. 31 (2000-2001) ”Kommune, fylke, stat – en bedre oppgavefordeling” og St.meld. nr. 34 (2000-
2001) ”Om distrikts- og regionalpolitikken” legger Regjeringen opp til en politikk for sterke regioner som 
motkraft til økt sentralisering. Med dette har Regjeringen ønsket å styrke den regionale utviklingsrollen. Bl.a. 
skal fylkesplanen styrkes og gis en generell forpliktende virkning, og beslutninger i innsigelsessaker skal legges 
til fylkeskommunene. Det skal vurderes nærmere om deler av fylkesplanen skal gjøres rettslig bindende for 
arealbruk i regionen. 
 
Stortingsmeldingen om oppgavefordelingen mellom stat, fylke og kommune ble behandlet i Stortinget 14. juni 
2001, og Stortingsmeldingen om distrikts og regionalpolitikken 11. juni 2001. 
 
I forbindelse med oppfølgingen av oppgavemeldingen har Miljøverndepartementet i samarbeid med 
Kommunenes Sentralforbund startet opp ”Samarbeidsprogrammet for fornyet fylkesplanlegging” med siktemål 
å fornye og styrke fylkesplanleggingen som instrument i den regionale utviklingen. Fylkeskommunene får en 
nøkkelrolle i utviklingsarbeidet der også kommuner, staten og næringslivet (det regionale partnerskapet) trekkes 
inn. Dvs at fylkeskommunen er forventet å ta en utviklingsrolle, i nært samarbeid med partnerskapet. Man 
ønsker også en utvikling av relasjonen mellom nasjonalt og regionalt nivå, bl.a hvordan regionale behov og 
muligheter kan være utgangspunktet for nasjonale initiativ. Innenfor samarbeidsprogrammet for fornyet 
fylkesplanelgging er det opprettet ulike arbeidsgrupper. Ressurs- og havavdelingen ved Havmiljøseksjonen sitter 
som medlem i arbeidsgruppe D, ”Arealstrategier over kommune og fylkesgrenser”. Bakgrunnen for 
arbeidsgruppe D er at kommunen fortsatt skal være den viktigste arealforvaltningsmyndigheten, men at det er er 
behov for å samarbeide om planspørsmål på tvers av kommune og fylkesgrenser. 
 
 
Oppdatert  09.09.03 
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Faktaark B-7 Introduserte arter  

 
Kongekrabbe 
I 1960-årene satte russerne kongekrabbe fra Stillehavet ut i havet ved Murmansk-kysten for å bygge opp en 
fangstbar bestand i området. Fra midten av 1970-årene ble enkelteksemplarer tatt som bifangst både i russisk og 
norsk farvann. Gjennom den såkalte "Gråsoneavtalen" mellom Norge og Russland fra 1978, ble det etablert et 
generelt forbud mot fangst av kongekrabbe. På 1980-tallet registrerte man en økning i bifangsten av 
kongekrabbe, men først våren 1992 ble det tatt større mengder i norsk farvann.  
 
Kongekrabben hadde med andre ord spredt seg til norsk farvann etter introduksjonen på 1960-tallet, og 
bestanden på norsk side har siden vært stadig sterkt økende. I norske farvann har kongekrabben i dag sitt 
hovedutbredelsesområde langs kysten av Øst-Finnmark inkludert Tana, og bestanden ser ut til å spre seg lenger 
vestover. Utviklingen i bestanden har medført store problemer med bifangst av kongekrabbe, spesielt i de 
tradisjonelle garnfiskeriene i nord. 
 
På møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i november 1992 avtalte partene å intensivere og 
koordinere forskningsarbeidet i Norge og Russland for å kunne gi kommisjonen råd om forvaltning av den nye 
ressursen. Siden 1994 har det vært gjennomført en begrenset forskningsfangst etter kongekrabbe, hvor Norge og 
Russland har delt totalkvoten likt mellom seg. For å finne ut hvilke beskatningsstrategier som er optimale, har 
man gjennom forskningsfangsten systematisk samlet inn data og foretatt en gradvis økning av uttaket.  
 
På møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon 14.-17. november 2000 besluttet Norge og Russland å 
innføre ordinær kommersiell fangst av kongekrabbe fra sesongen høsten 2002/våren 2003. Kommisjonen skal ta 
stilling til hvilken ressursforvaltningsstrategi som skal legges til grunn høsten 2001.  
 
De overordnede rammene for ressursforvaltningen vil bli fastsatt i Den norsk-russiske fiskerikommisjon, mens 
reguleringen av fangsten vil skje nasjonalt, se henholdsvis Faktaark A-9 om Forvaltning av Kongekrabbe og 
Faktaark A-27-6 om Regulering av fisket etter kongekrabbe. 
 
Andre arter 
Så langt avdelingen har brakt på det rene er det identifisert 1.382 arter som er introdusert i Norge både på land 
og i sjø. Dette gjelder alle typer arter, dyr, fisk, planter osv. Alle disse artene spiller i større eller mindre grad 
sammen med den eksisterende flora og fauna og har derfor effekt på det mottakene økosystem.  
 
I det marine miljø er det foruten kongekrabben særlig den amerikanske hummer som Fiskeridepartementet har 
iverksatt særlige tiltak overfor gjennom forskning og informasjonskampanjer. I tillegg ble det i 2003 observert 
snøkrabbe i Barentshavet. Dette er en krabbeart som naturlig hører hjemme i Nordvest-Atlanteren, ved Canada 
og Grønland, og i Beringhavet - på begge sider. 
 
 
Oppdatert  10.09.03 

 

Faktaark 2003 – 2004 99 B - Havmiljø 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Faktaark B-8 Marin verneplan  

 
Som en oppfølging av St.meld.nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsona nedsatte Miljøverndepartementet i 
samråd med Fiskeridepartementet og Olje- Energidepartementet den 15. mai 2001 et rådgivende utvalg som skal 
bidra med råd til forvaltningen om hvilke områder som bør inngå i en nasjonal marin verneplan. Det rådgivende 
utvalget for marin verneplan overgav den 14. februar 2003 sin foreløpige tilråding til utformingen av den første 
marine verneplan for marine beskyttede områder i Norge.  
 
Utvalget gir råd om inndeling av områder i tre kategorier: 
- inngå i en verneplan (A områder) 
- alternativt inngå i en verneplan (B områder) 
- ikke inngå i en verneplan (C områder) 
 
Det rådgivende utvalget har tilrådd at 36 (A områder) av de 47 områdene på bruttolisten skal inngå i forslaget til 
marin verneplan som skal utarbeides av myndighetene. Videre tilrår de at ytterligere syv områder vurderes 
videre i forbindelse med en fremtidig fase to. 
 
Utvalget har sett på muligheten for kombinasjon av bruk og vern. For mange områder har utvalget funnet at en 
slik kombinasjon burde være mulig. Utvalget tilrår derfor en generell verneform hvor en beskytter det 
undersjøiske landskapet, men tillater bærekraftig utnyttelse av de levende marine ressursene med metoder som 
ikke skader landskapet og forringer verneverdiene. 
 
Videre prosess 
Departementene har tilrådingen fra det rådgivende utvalg for marin verneplan til vurdering. Videre fremdrift skal 
avklares mellom MD, FID, OED og NHD.  
 
 
Oppdatert  02.08.03 
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Faktaark B-9 Miljøhandlingsplan  

 
Fiskeridepartementet hadde ferdig sin første miljøhandlingsplan i 2000. Den gjelder for perioden 2000-2004. 
 
Planen var resultat av en prosess satt i gang av Miljøverndepartementet som oppfølging av St. meld. nr 58 (1996-
1997) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. I stortingsmeldingen vektla Regjeringen bl.a. det ansvar de 
enkelte sektorene har for å oppfylle de nasjonale miljøvernpolitiske mål. For å tydeliggjøre sektorenes ansvar 
innen gjennomføringen av miljøvernpolitikken ønsket Regjeringen at det skulle utarbeides sektorvise 
miljøhandlingsplaner. 
 
Fiskeridepartementet var et av de første departementene som utarbeidet en slik plan. Planen er utarbeidet etter en 
mal for disponering av innholdet som følger inndelingen i miljøvernpolitiske resultatområder, og denne malen 
var i utgangspunktet felles for alle sektordepartementene. Hensikten med en felles mal var at det skulle være 
enkelt å rapportere innenfor et nasjonalt resultatoppfølgingssystem, som det var meningen å utvikle. Det 
nærmeste en i ettertid har kommet et nasjonalt resultatoppfølgingssystem er stortingsmeldingene om Rikets 
miljøtistand og rapporteringen i de årlige budsjettproposisjonene. Miljøomtalen i St. prp. nr 1 for 
Fiskeridepartementet følger den samme inndeling i resultatområder som er brukt i miljøhandlingsplanen. 
 
Miljøhandlingsplanen vurderes i Fiskeridepartementet som et nyttig verktøy for gjennomføringen av 
miljøarbeidet innen departementets ansvarsområde, og for rapportering utad om miljøarbeidet. Ikke minst er den 
nyttig for å holde oversikt over innsatsen som gjøres, og behovene for innsats framover. Departementet har 
derfor satt i gang arbeid med å oppdatere planen. Det tas sikte på å ha ferdig en ny plan ved utgangen av 2003. 
 
I den nye planen vil det bli lagt større vekt på å sette fokus på behovene for tiltak og planene for gjennomføring 
av tiltakene, og mindre vekt på å beskrive dagens aktivitet. Det tas med andre ord sikte på en mer tiltaksrettet 
plan. 
 
 
Oppdatert  27.08.03 
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Faktaark B-10 Konvensjonen om biologisk mangfold – CBD  

 
Konvensjonen ble vedtatt under Rio-konferansen (UNCED) i 1992. 175 land, inkludert Norge, har ratifisert 
konvensjonen. 
 
Konvensjonen er den første globale avtale som omfatter vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Den 
er prosessorientert og har på flere områder preg av å være en rammekonvensjon som krever videreforhandlinger 
om protokoller og mer detaljerte oppfølgingsforpliktelser mellom partene. Det er nødvendig med utdypende 
tolkninger av konvensjonsteksten for å finne et omforent nivå for oppfølgingen. Med hensyn til de marine 
områder skal oppfølgingsforpliktelser skje i samsvar med havrettens bestemmelser. Dette følger direkte av 
Biomangfoldkonvensjonens artikkel 22. Regjeringen har i St. meld, nr 12 (2001-2002) sagt at Norge fortsatt vil 
legge FNs havrettskonvensjon til grunn som den overordnede rettslige ramme for alle tiltak i marin sektor. 
 
Konvensjonen inneholder bestemmelser om bevaring av biologisk mangfold gjennom vern og bærekraftig bruk. 
Konvensjonen inneholder bestemmelser om hvordan og på hvilke betingelser partene skal få adgang til genetiske 
ressurser. Videre er det bestemmelser om overføring av kunnskap og teknologi mellom partene, samt av 
finansielle tilleggsressurser fra industriland til utviklingsland. Et viktig siktemål med konvensjonen er å bidra til 
en mer rettferdig fordeling av kostnadene og fordelene ved bevaring og bruk av biologisk mangfold. 
 
Bevaringsforpliktelsene i konvensjonen er generelt formulert. Partene skal sørge for at hensynet til bevaring av 
biologisk mangfold så langt som mulig og hensiktsmessig blir integrert i relevante sektorplaner. Det er imidlertid 
ikke formulert spesifikke forpliktelser knyttet til sektorer som fiske, havbruk, jordbruk eller skogbruk i 
konvensjonen. Dette er spørsmål som vil bli tatt opp i separate protokoller eller på annen måte når partene ønsker 
det. Partene påtar seg å utvikle og tilpasse nasjonale strategier, planer og programmer for bevaring og 
bærekraftig bruk av biologisk mangfold, som bl.a. skal reflektere de ulike bevaringstiltakene som er nevnt i 
konvensjonen. 
 
Konvensjonen setter ikke mål for omfanget av de ulike bevaringstiltakene og pålegger heller ikke partene å 
utvikle konkrete virkemidler, så som juridiske og økonomiske virkemidler, for å gjennomføre tiltakene. Det er i 
første omgang opp til partene selv å vurdere behovet for å sette inn tiltak innen vern og bærekraftig bruk av 
biologisk mangfold. 
 
Oppfølging nasjonalt 
Fiskeridepartementet har deltatt i utarbeidingen av St.meld. nr. 58 (1996-97) ”Miljøvernpolitikk for en 
bærekraftig utvikling”, som i stor grad fokuserer på vern og bruk av biologisk mangfold. Fiskeridepartementets 
miljøhandlingsplan 2000-2004 som var ferdig i 1999, har et eget kapittel om vern og bruk av biologisk 
mangfold. Arbeidet med miljøhandlingsplanen krevde stor innsats på tvers av avdelingene i departementet og 
betydelige bidrag fra underliggende etater. Dette har bidratt til å forsterke miljøfokusen i fiskeriforvaltningen. 
 
Miljøhandlingsplanen var et godt utgangspunkt for Fiskeridepartementets bidrag til St.meld. nr. 42 (2000-2001) 
”Biologisk mangfold”. I denne meldingen har Fiskeridepartementet bidratt med bl.a. et eget kapittel som 
omhandler marint biologisk mangfold. Et av de viktigste satsingsområder som skisseres i meldingen er 
gjennomføring av et program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. En plan for gjennomføring 
av kartlegging og overvåking forelå allerede i 1998 som et resultat av et samarbeid mellom berørte sektorer 
under ledelse av Direktoratet for naturforvaltning. Videre deltok Fiskeridepartementet aktivt i forbindelse med 
utarbeidelsen av St. meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav. 
 
I Semerklæringen slo Regjeringen fast at et program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold skal 
være etablert i 2003. I tråd med dette er det i et samarbeid mellom MD, LD, FID, OED, UFD, FD og SD 
utarbeidet opplegg for oppstart av programmet i 2003 innenfor rammen av 13.7 mill kr. FID bidrar med 3.9 mill 
kr over 2003 budsjettet til programmet. FIDs bidrag går utelukkende til utprøving og implementering av marin 
kartlegging, som ligger under ansvarsfeltet til ”Arbeidsgruppen kyst og hav”. 
 
Fokuset innen marin kartlegging er på kystsonen innenfor grunnlinjen, med hovedvekt på kartlegging av 
biologisk mangfold i kommunene. Det skal i 2003 gjennomføres pilotstudier i utvalgte områder (kommuner) 
med sikte på å standardisere metodikk og gi nærmere veiledning til kommunene. Samtidig er det et mål å få satt i 
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gang kartlegging og overvåking av biologisk mangfold med basis i forslaget til overvåkingsprogram som 
allerede foreligger. 
 
Den marine kartleggingen er høyt prioritert i den interdepartementale styringsgruppen for programmet. 
Arbeidsgruppen for kyst og hav har derfor fått størst bevilgning av arbeidsgruppene. I forhold til 
forvaltningsansvar for biologisk mangfold er FID plassert sammen med LD og MD som de departementene med 
sektoransvar som er rettet mot forvaltning av de biologiske ressursene.  
 
Det ble i 1998 og 2001 utarbeidet en nasjonal rapport om status for arbeidet med biologisk mangfold til 
konvensjonssekretariatet. Fiskeridepartementet har bidratt til disse. 
 
Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere om det bør foreslås en egen lov om biologisk mangfold, og hvordan 
en slik lov skal avgrenses i forhold til sektorlovene på dette området. En del av oppgaven er å vurdere et 
regelverk om tilgang til genressurser og fordeling av utbytte av bruken av slike ressurser. 
Havforskningsinstituttet deltar i utvalget, men Fiskeridepartementet er medlem i referansegruppen. 
 
Oppfølging internasjonalt 
Det høyeste nivå for den internasjonale oppfølging av CBD er partsmøtet til konvensjonen (Conferense of the 
Parties, COP). Plenumsvedtak på møtene må være enstemmige, og er da bindende for partene. Protokoller under 
konvensjonen må ratifiseres for å være bindende. Det har hittil vært avholdt seks partsmøter. Neste partsmøte 
(COP7) er lagt til Kuala Lumpur i Malaysia i februar 2004. 
 
Det er store utfordringer knyttet til å videreutvikle konvensjonen internasjonalt. Et viktig gjennombrudd var 
Cartagena-protokollen om handel med og bruk av levende genmodifiserte organismer. Avtalen ble åpnet for 
undertegning i mai 2000, og så langt er det ca. 80 land som har undertegnet. Norge har ratifisert protokollen. 
 
Fiskeridepartementet har deltatt i den norske delegasjonen til partsmøtene fra og med 1998. På møtet i 1998 i 
Bratislava ble det bl.a. vedtatt et arbeidsprogram for kyst- og marint biologisk mangfold. Arbeidsprogrammet har 
fem elementer: 
• Integrert kyst- og havforvaltning  
• Levende kyst- og havressurser 
• Vern av kyst- og havområder 
• Havbruk 
• Fremmede arter og genotyper 
 
Programmet identifiserer viktige operative mål og prioriterte aktiviteter innen hver av programelementene. 
Prinsippene for økosystemtilnærming og føre-var skal legges til grunn for arbeidet innen programmet. 
 
Sekretariatet for konvensjonen er lagt til Montreal, Canada, og har som funksjon å legge til rette for 
gjennomføring av møter og arbeidsprogrammer, kontaktskaping og koordinering i forhold til andre konvensjoner 
og miljøprosesser.  
 
Det er opprettet et organ for vitenskapelig, teknisk og teknologisk rådgivning under konvensjonen, forkortet 
SBSTTA eller Vitenskapskomiteen. Dette organet behandler saker og lager innspill til partsmøtet, både etter 
vedtak i COP og etter eget initiativ. Møtene holdes vanligvis i Montreal. Fiskerimyndighetene har vært 
representert på alle møtene i SBSTTA. Det avholdes nå to møter hvert år. 
(http://www.biodiv.org/convention/sbstta.asp)  
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark B-11 Kommisjonen for bærekraftig utvikling – CSD  

 
FNs konferanse om miljø og utvikling (UNCED) ble avholdt i Rio de Janeiro i 1992, 20 år etter 
miljøkonferansen i Stockholm. Som grunnlag for UNCED lå rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og 
utvikling i 1987 (Brundtland-kommisjonen).  
 
Rio-konferansen resulterte i to multilaterale konvensjoner om henholdsvis klimaendringer og biologisk 
mangfold, en prinsipperklæring om bærekraftig utvikling (Rio-erklæringen), en samling prinsipper om 
bærekraftig skogforvaltning, samt handlingsprogrammet Agenda 21 som er dagsorden for det 21. århundrets 
samarbeid om miljø- og utviklingsproblemer. Kapittel 17 i Agenda 21 omhandler hav og kyst. 
(www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter17.htm)  
 
I august/september 2002 arrangerte FN den tredje globale miljøkonferansen: World Summit on Sustainable 
Development (WSSD), populært kalt Johannesburg-konferansen. Konferansen hadde fattigdomsorientering som 
hovedtema. Hoveddokumentet fra WSSD er en aksjonsplan for Agenda 21. Havspørsmålene var gjenstand for 
betydelig debatt, og er adressert i kapitel IV i aksjonsplanen, ”Protecting and managing the natural resource base 
of economic and social development.” I forhold til hav og fiskeri gjentas de overordete momentene fra bl.a. 
Agenda 21. Det oppmuntres til å anvende økosystembasert forvaltning innen 2010, og opprettholdelse og 
gjenoppbygging av nedfiskede fiskebestander ikke senere en 2015. Videre oppfordrer erklæringen til ratifisering 
og gjennomføring sentrale avtaler og retningslinjer som bl.a Havrettskonvensjonen, Avtalen om fiske på det 
åpne hav, og FAOs adferds kodeks for ansvarlig fiske. Det er også kommet inn formuleringer som oppfordrer til 
regionalt samarbeid om forvaltning av fiskeriressursene og som understreker kyststatenes spesielle rettigheter og 
plikter. Videre nedfelles det enkelte konkrete tidsfrister for implementering av FAOs aksjonsplaner (IPOAs).  
 
Dette gjelder  
- “ IPOA to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing” innen 2004  
 - “IPOA for the Management of Fishing Capacity” innen 2005. 
 
Det oppfordres i den forbindelse til å opprette effektive overvåkning, rapportering og håndhevingsrutiner. 
Erklæringen oppfordrer også til eliminering av subsidier som bidrar til IUU-fiske og overkapasitet i fiskeflåten.  
 
Oppfølgingen av WSSD er underlagt en Commission on Sustainable Development (CSD) i FN. CSD er en 
underkommisjon under FNs økonomiske og sosiale kommisjon, ECOSOC. CSD har årlige møter der alle FNs 
medlemsland i prinsippet er representert. Temamessig er arbeidet organisert i 2 års sykler. Norge har p.t CSD-
formannskapet. Oppfølging av havspørsmål er satt til 2008.  
 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark B-12 Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige 
Atlanterhav – OSPAR  

 
Oslo-konvensjonen for bekjempelse av havforurensning ved dumping fra skip og fly ble undertegnet i 1972. 
Paris-konvensjonen for bekjempelse av havforurensning fra landbaserte kilder ble undertegnet i 1974 
 
Avtalepartene til konvensjonene er Belgia, Danmark, Finland (bare Oslo-konvensjonen), Frankrike, Irland, 
Island, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland og EU. 
 
I 1990 besluttet avtalepartene til disse konvensjonene å foreta en revisjon og en sammenslåing av de to 
konvensjonene til en ny felles konvensjon om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav, 
OSPAR. OSPAR-konvensjonen ble åpnet for undertegning 22. september 1992 og trådte i kraft den 25. mars 
1998. I tillegg til avtalepartnerne av de to andre konvensjonene kommer også Luxembourg og Sveits. Det første 
ministermøte under den nye konvensjonen ble holdt i Sintra, Portugal, sommeren 1998. 
 
Til å overvåke iverksettelsen av konvensjonen er det etablert en kommisjon, OSPARCOM. Vedtak i 
kommisjonen er bindende for partene. Kommisjonen har møte hvert år, vanligvis i juni. 
 
Konvensjonens sekretariat ligger i London. 
 
OSPAR har fått et utvidet virkeområde i forhold til Oslo- og Paris-konvensjonene. I tillegg til å omfatte all 
forurensning av det marine miljø, omfatter OSPAR også skadelige effekter av menneskelige aktiviteter utover 
forurensende aktivitet. 
 
Fiskeri er imidlertid unntatt. I preambelen heter det at ”spørsmål vedrørende forvaltning av fiskeressurser er 
behørig regulert under internasjonale og regionale avtaler som spesielt tar for seg slike spørsmål”. Vedtaket i 
1998 om vedlegg V gir imidlertid OSPAR mandat til å gjøre medlemsland oppmerksom på forhold der 
fiskeriene har negativ påvirkning på det marine miljøet og det biologiske mangfoldet. 
 
Konvensjonen har fem vedlegg: 
Vedlegg I – om forurensning fra landbaserte kilder 
Vedlegg II – om forurensning ved dumping og forbrenning 
Vedlegg III – om forurensning fra offshore kilder 
Vedlegg IV – om vurdering av kvaliteten av det marine miljø 
Vedlegg V – om beskyttelse og bevaring av økosystemer og biomangfold 
 
Vedlegg III om forurensning fra offshore kilder omhandler også disponering av oljeplattformer som tas ut av 
bruk. Inntil 1998 har imidlertid dette vedlegget vært et rammeverk som skulle følges opp med mer konkrete 
bestemmelser. Innholdet i dette vedlegget kom på plass etter vedtakene på ministermøtet i OSPAR sommeren 
1998, der også Vedlegg V ble vedtatt.  
 
Aktuelle saker i OSPAR med særlig interesse for fiskeriforvaltningen 
Flere av olje- og gassfeltene i Nordsjøen er under avvikling og flere vil avvikles i nær framtid. På ministermøtet i 
Sintra i 1998 ble det vedtatt regler som krever at installasjonene skal fjernes etter bruk. Unntak er understell på 
betongplattformer og bunnkonstruksjoner for de største stålplattformene, som skal være gjenstand for vurdering 
fra sak til sak. OSPAR har heller ikke gjort vedtak om hvordan rørledninger, kabler eller borekaks etter 
brønnboring skal handteres.  
  
Det er videre viktig at Norge bidrar til reduksjon av utslipp fra petroleumsindustrien. Pr. i dag er grenseverdien 
for utslipp satt til 40 mg dispergert olje/liter utslipp. Denne verdien omfatter imidlertid ikke løste komponenter 
av oljen i produsert vann, som man antar kan ha negativ effekt på miljøet. Fra norsk side arbeides det innenfor 
OSPAR med å redusere det totale utslippet. (Se også Faktaark B-3 om Petroleumsektorens virkning på fiskeri og 
miljø). 
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OSPAR arbeidet i flere år med det siste vedlegget til konvensjonen, Vedlegg V, som tar opp vern av arter og 
habitater. Fiskeridepartementet deltok aktivt sammen med Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet i 
utforming av tekstinnspill og i drøfting av dette i OSPAR, for å sikre at vedlegget ble avgrenset mot fiskeri, ikke 
minst av hensyn til at landene har operert med ulike definisjoner av fiskeri. Flere land har f.eks. ønsket å definere 
hvalfangst som annet enn fiskeri, for dermed å kunne gjøre hvalfangst til et tema for OSPAR. Dette ble avklart 
etter vedtak under ministermøtet i 1998. Den norske definisjonen av fiskeri, der hvalfangst inngår som 
fiskeriaktivitet, fikk gjennomslag. Vedlegg V ble ratifisert av Norge i 1999.  
 
I 2000 ble det etablert en komite for oppfølging av vedlegg V til konvensjonen, biodiversitetskomiteen (BDC).  
Fiskeridepartementet følger OSPARs arbeid, særlig med spørsmål under Vedlegg V. Selv om fiskeri skal holdes 
utenfor et direkte engasjement fra OSPAR, vil engasjement fra OSPAR i mange miljøspørsmål direkte og 
indirekte berøre fiskeri. Dette gjelder f.eks. i spørsmålet om marine verneområder, listeføring av truede og 
sårbare arter, i spørsmålet om kunstige rev og generelt miljøeffekter av fiskeriene. På ministermøtet i 2003 var 
utslipp av radioaktive stoffer fra Sellafield i UK den store saken med henhold til havmiljøet. Det ble enighet om 
såkalte "baselines" for å måle utslippereduksjonene. Det ble videre henstilt til partene om å beskytte korallrevb 
mot skade fra aktive fiskeredskaper. Neste ministermøte vil finne sted i 2010. 
 
Konvensjonens formål er å se alle former for forurensning i det marine miljø i sammenheng. Det er medtatt en 
forpliktelse til å vurdere kvaliteten av havmiljøet og det marine økosystemet, herunder en vurdering av alle 
aktiviteter på havmiljøet, en vurdering av gjennomførte og planlagte foranstaltninger, samt behov for ytterligere 
foranstaltninger. Konvensjonen regulerer uttrykkelig anvendelsen av forsiktighetsprinsippet (føre-var) om at 
forurenseren betaler og prinsippet om anvendelse av den best tilgjengelige teknologi. I utgangspunktet var 
formålet å bekjempe alle former for forurensning av det marine miljø. På ministerkonferansen i 1998 ble det 
vedtatt et nytt vedlegg (Anneks V) om beskyttelse og bevaring av økosystemer og biomangfold, noe som utvider 
konvensjonens virkeområde utover det å forhindre forurensende utslipp. Fiskeriforvaltning, herunder forvaltning 
av sjøpattedyr, ligger imidlertid utenfor OSPARs virkeområde, dette er slått fast i konvensjonsteksten og i en 
egen OSPAR Agreement (1998-15). Det innbærer at OSPAR på egen hånd ikke kan gjøre vedtak om 
iverksetting av tiltak innrettet mot fiskeri. Men OSPAR kan overfor kompetente organer henlede 
oppmerksomhet mot forhold der fiskeri kan ha uheldig eller skadelig påvirkning av det marine miljø og 
samarbeide om iverksetting av tiltak på dette område. 
 
(www.ospar.org)  
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark B-13 Arktisk Råd  

 
Arktisk råd ble opprettet i 1996 gjennom en ministererklæring1, som et organ for samarbeid mellom de 8 arktiske 
statene (Canada, Danmark (Grønland), Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA). Samarbeidet var 
utviklet gjennom den Arktiske miljøvernstrategien siden 1991, og ble utvidet til også å omfatte bærekraftig bruk 
av naturressurser. Mandatområdet går langt utover det som vanligvis regnes som ”Arktis”, og omfatter således 
det meste av farvannene utenfor Nord-Norge. 
 
Arbeidet skjer gjennom arbeidsprogrammer, og har til nå vært innrettet mot kartlegging og analyse snarere enn 
offentlige inngrep i form av reguleringer. Flere programmer er relevante i fiskerisammenheng. Arctic Monitoring 
and Assessment Programme (AMAP) analyserer forurensningssituasjonen i Arktis. Conservation of Arctic Flora 
and Fauna (CAFF) arbeider med beskrivelser av tilstanden for økosystemer, planter og dyr, og har bl.a. arbeidet 
med kartlegging og bruk av verneområder og bevaring av biodiversitet i Arktis. Arbeidet med de miljørettede 
problemstillingene har kommet langt lenger enn arbeid med prosjekter rundt bærekraftig bruk. Et nytt 
programområde for Arktisk råd er virkninger av klimaendringer i Arktis, gjennom programmet Arctic Climate 
Impact Assessment (ACIA). Her blir klimavirkningers betydning for fiskerinæringen vurdert.  
 
Under Protection of the artic marine environmnet (PAME) skal det utarbeides en ”strategi for det arktisk marine 
miljø”. Strategien vil sannsynlivis også ta for seg uttak av marine ressurser innenfor rammen av en 
økosystembasert forvaltning, hvilket er nytt i Arktisk Råd sammenheng. Under komiteen for bærekraftig 
utvikling er det også igangsatt en studie om kvinner og urbefolknings deltakelse i beslutningsprosesser knyttet til 
fiske og annet marint ressursuttak.  
 
Det er særlig på tre områder at arbeidet i Arktisk råd har betydning for fiskeriforvaltningen: Dette er et forum for 
bevisstgjøring og artikulering av urfolksinteresser, der urfolkene sine rettigheter til fiskeressursene tematiseres. 
For det andre, i forlengelsen av det, har spørsmålet om hvorvidt sjøpattedyr skal betraktes som naturressurser og 
således være gjenstand for beskatning vært et viktig tema, der USA har stått mot de andre landene. Og for det 
tredje: tematiseringen av områdevern som reguleringsteknikk og hensynet til biodiversitet er viktig  
 
Det overordnete forholdet til Arktisk råd ivaretas av UD gjennom Polarrådgiveren. Det praktiske arbeidet i 
arbeidsgruppene domineres av MD og underliggende etater. HI spiller en rolle i AMAP sammenheng. FIDs 
deltakelse i dette arbeidet har variert. De siste årene har aktiviteten vært lavere enn tidligere. 
 
(www.arctic-council.org/index.html) 
 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark B-14 Nordsjøsamarbeidet 

 
Nordsjøkonferansene er en ikke rettslig bindende, miljøpolitisk prosess som ble etablert i 1984 og som inntil 
1995 var begrenset til tradisjonelle forurensingsspørsmål. I løpet av de siste årene har også fiskerspørsmål blitt 
en anliggende i Nordsjøkonferansen, i tråd med utviklingen i internasjonal miljøpolitikk generelt.  
 
Regjeringene i Nordsjølandene og EU-kommisjonen samarbeider om å forbedre miljøet i Nordsjøen. 
Deltakerlandene er Norge, Sverige, Danmark, Frankrike, Belgia, Nederland, Sveits, Luxemburg, Tyskland og 
Storbritannia. Irland, Portugal, Spania, Finland og Island har mulighet til å delta, i tillegg til en rekke 
observatører fra ulike organisasjoner. Det er etablert en Nordsjøkomite, Committee of North Sea Senior Officials 
(CONSSO) med medlemmer fra de relevante fagdepartementene i Nordsjølandene og EU-kommisjonen. 
Komiteen forbereder ministermøtene og møtes årlig.  
 
I slutterklæringen fra det felles miljø- og fiskeriministermøtet i Bergen i 1997 2 slås det fast at 
ressursforvaltningen i Nordsjøen skal bygge på en føre var tilnærming og at en skal arbeide for å etablere en 
ressursforvaltning basert på økosystemtenkningen. Den 5. Nordsjøkonferansen fant sted i Bergen i mars 2002 
videreførte denne utviklingen. Ministererklæringen fornyer og forsterker omtalen av fiskerispørsmål. Bl.a. skal 
en økosystemtilnærming for forvaltningen av havområdene iverksettes, OSPAR sitt arbeid med et nettverk av 
marine verneområder støttes og miljøvirkninger av skipsfart reduseres. Når det gjelder fiskeriene mer spesielt, 
bekreftes bl.a. behovet for å redusere fangstkapasiteten, at TAC nivå må settes i samsvar med føre var prinsippet, 
at fiskeripolitikken bør utvikles i retning av en økosystemtilnærming og at det skal etableres en regional 
rådgivende komité for Nordsjøfiskeriene. Det siste henger sammen med utviklingen i EU sin fiskeripolitikk, der 
en ser for seg utvikling av regionale konsultasjonsordninger. Det er en tett politisk, men ikke formell, kopling til 
virksomheten under OSPAR, som med unntak av rene fiskeriforvaltningsspørsmål er det operative organet for 
iverksetting av målene som uttrykkes av Nordsjøkonferansene.  
 
Neste ministerkonferanse finner sted i Sverige i 2005 og skal fokusere på shipping og fiske. Sverige har 
formannskapet fram til 2005. 
 
Arbeidet på norsk side ledes av MD. Fiskerimyndighetene deltar aktivt i prosessene som berører fiskeriene. 
 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark B-15 Verdens naturvernunion – IUCN  

 
The World Conservation Union – Verdens naturvernunion – er en sammenslutning av stater, statlige institusjoner 
eller styrer og frivillige organisasjoner. Norge er representert på statlig nivå gjennom Miljøverndepartementet. 
Organisasjonen ble grunnlagt i 1948 og har til formål å bevare naturens integritet samt fremme en bærekraftig 
utnyttelse og bevaring av de naturlig ressurser. 
 
IUCN er den eneste internasjonale organisasjon som har naturbeskyttelse som eneste formål. På møtene i 
Generalforsamlingen vedtas en lang rekke resolusjoner om naturbeskyttelse, inklusive de levende marine 
ressurser, som videreformidles til FN. Resolusjonene er ikke juridisk bindene for de enkelte medlemmer, men de 
vil ofte virke moralsk forpliktende. IUCN bidrar også med vitenskapelige opplysninger og vurderinger både 
regionalt og globalt, og er en viktig leverandør av innspill til de store miljøvernkonvensjonene. 
 
Norge er en større bidragsyter til IUCN. I 1999 ble IUCN evaluert. Evalueringsrapporten pekte på flere 
forbedringspunkter ved organisasjonen, bl.a. klarere rolledefinisjon, bedre sammenheng mellom det IUCN gjør 
sentralt og regionalt.  
 
Det er sterk fokus i organisasjonen på naturvern. Fra norsk side er det viktig å bidra til at bærekraftig bruk av 
naturressursene også blir satt på dagsordenen. På Verdenskongressen i Amman, Jordan, i 2000 ble en resolusjon 
til etablering av et Marint Program vedtatt. Norge har bidratt med synspunkter og kommentarer til dette 
programmet. Imidlertid blir IUCNs arbeidsområde hovedsakelig lagt gjennom de konkrete prosjekter/utredninger 
som IUCN får øremerkede midler til å gjennomføre. 
 
Marine verneområder (sk. MPA) har vært et aktuelt tema i flere internasjonale miljøvernfora de siste årene. 
Høsten 2003 gjennomførte IUCN en stor konferanse i Durban, Sør-Afrika, om verneområder og nasjonalparker, 
3rd World Park Congress. MPA var et aktuelt tema på konferansen og Fiskeridepartementet deltok i den norske 
delegasjonen. 
 
Neste verdenskongress i IUCN vil bli avholdt i Bangkok, Thailand 17. – 25. november 2004. 
 
IUCN-Nasjonalkomite for Norge ble opprettet i 1998. Komiteen er åpen for alle norske IUCN medlemmer. 
Fiskeridepartementet deltar i komiteen. 
 
(www.iucn.org)  
 
 
Oppdatert  10.10.03 
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Faktaark B-16  Klimaspørsmål, utslipp av miljøskadelige gasser  

 
I St.meld.nr.54 (2000-2001) ”Norsk klimapolitikk” står det ”Klimaproblemet er globalt sett den største 
miljøutfordringen vi står ovenfor”. Klimakonvensjonen fra 1992 med Kyotoprotokollen fra 1997 er de 
internasjonale avtalene som skal begrense de globale utslippene av klimagasser. 
 
Fiske innenfor 200 nautiske mil fra grunnlinjen er omfattet av CO2 avgiften, men den enkelte fiskebåteier kan 
søke om å få refundert avgiften. For fiske utenfor sonen på 200 nautiske mil fra grunnlinjen er det fritak for alle 
avgifter. I St.meld.nr.15 (2001-2002) ”Tilleggsmelding til St.meld.nr.54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk” står 
det at skal vurderes å innføre kvoteplikt for virksomheter som har fritak eller får refundert CO2 avgiften. Dette 
betyr at fiskeflåten også kan bli berørt. Regjeringen vil komme tilbake til dette spørsmålet i en 
odelstingsproposisjon med forslag til kvotesystem. 
 
Konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensninger av 13. november 1979 er en 
rammeavtale som har som mål å verne mennesker og miljøet deres mot luftforurensning. Konkrete forpliktelser 
er nedfelt i protokoller til konvensjonen. Protokollen om reduksjon av forsuring , overgjødsling og bakkenært 
ozon (Gøteborgprotokollen) ble vedtatt 30. november 1999. Protokollen regulerer nasjonale utslipp av 
svoveldioksid (SO2), nitrogenoksid (NOx), ammoniakk (NH3) og flyktige organiske forbindelser unntatt metan 
(VOC). For fiskeflåten er det utslippene av NOx som er problematiske. Innenriks sjøfart og fiske står for ca 40 % 
av de nasjonale utslippene av NOx, og er pr i dag uten noen form for reguleringer for utslipp av NOx. Norge må 
etter Gøteborgprotokollen redusere sine utslipp av NOx til 156 000 tonn, noe som tilsvarer en reduksjon på 31 % 
fra 2001. Det vil imidlertid komme krav til nye skip etter regelverk utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, 
men kravene her er ikke spesielt strenge. Fiskeridepartementet deltar aktivt med å se på mulige tiltak i 
arbeidsgruppen for sur nedbør (FAGSUR) nedsatt av en interdepartemental styringsgruppe som jobber med å 
følge opp Norges ansvar i forhold til klima og sur nedbør (KLISUR). Forpliktelsene i Gøteborgprotokollen skal 
være oppnådd innen 2010. Foreslåtte tiltak innenfor FIDs ansvars område og interesseområder er ulike former 
for avgifter (f.eks avgift knyttet til teknologi, utslippsavgift eller produktavgift på drivstoff), miljødifferensiering 
av havne og farvannsloven og kvotesystem for utslipp av NOx. Reguleringer på fiskefartøy er aktuelt for fartøy 
over 500 bruttotonn bygget etter 1985.  
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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C Struktur og deltagelse 
 
 
 
 

 
Snurrevadfiske, Lofoten mars 2003. Foto: Linda K. Bjørnstad 
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Faktaark C-1 Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 

 
Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) trådte i kraft 1. januar 2000. 
Forarbeidene til loven er Ot. prp. nr. 67 (1997-98) og Innst. O. nr 38 (1998-99).  
 
Loven samlet alle regler om adgangen til å drive ervervsmessig fiske og fangst (konsesjonslovgivningen) i én 
lov, og kom til erstatning for følgende lover: 
• Lov av 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer. 
• Lov av 16. juni 1939 om fangst av hval. 
• Lov av 20. april 1951 om fiske med trål. 
• Lov av 14. desember 1951 om fangst av sel. 
• Lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket. 
 
Ved å samle disse lovene er regelverket gjort lettere tilgjengelig og mer oversiktlig enn det har vært. Loven 
innebar en teknisk juridisk oppdatering av tidligere deltakerlovgivning. 
 
Etter deltakerloven kreves ervervstillatelse for alle fartøy som nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. 
Ordningen med ervervstillatelse har som hovedformål å sikre at det er personer med en viss aktivitet i fiske som 
får adgang til å erverve fiskefartøy. Loven innebar en innstramming av det såkalte aktivitetskravet, idet det nå 
blir krevet at man har drevet ervervsmessig fiske tre av de siste fem årene for å eie fiskefartøy. En slik 
innstramming ble blant annet drøftet i St.meld. nr. 58 (1991-92) ”Om struktur- og reguleringspolitikk overfor 
fiskeflåten (Strukturmeldingen)”, og loven er i denne sammenheng en oppfølging av denne meldingen med sikte 
på å bedre fiskernes yrkesvern. Det er gitt hjemmel for ved forskrift å gjøre unntak fra aktivitetskravet ved 
søknader om ervervstillatelse for fartøy under en viss størrelse.  
 
Forskrifter fastsatt i medhold av de tidligere lovene er i første omgang videreført, med unntak for forskrift av 6. 
mai 1983 om innføring av fiskefartøyer over 35 fot i registeret over norske fiskefartøyer. Videreføringen av de 
øvrige forskriftene innebærer bl.a. at det fortsatt gjelder et unntak fra aktivitetskravet for å få ervervstillatelse for 
fartøy under 50 fot, samt at konsesjonsforskriftene er videreført. 
 
Loven innebærer en videreføring av gjeldende praksis med at også ”administrerende reder” kan opparbeide seg 
grunnlag for å få ervervstillatelse. Dessuten godkjennes fiskerifaglig utdanning i forhold til aktivitetskravet. 
 
Departementet har adgang til å dispensere fra aktivitetskravet. Hensynet til sysselsetting og bosetting langs 
kysten, herunder behovet for råstofftilførsel til mottaks- eller foredlingsanlegg på land i Norge, er av betydning 
for spørsmålet om dispensasjon fra aktivitetskravet. Dagens ferskfisktrålerflåte, som i det vesentlige er eid av 
fiskeindustribedrifter, bygger i stor utstrekning sin virksomhet på slike dispensasjoner. Samtidig som 
departementet vil videreføre dagens praksis, åpnes det også for at andre deler av havfiskeflåten skal kunne eies 
av fiskeindustrien når dette anses nødvendig for blant annet å sikre rimelig geografisk fordeling av 
fisketillatelsene, og det ikke er fiskere i distriktet som etter loven er kvalifisert til å eie fartøyet. 
 
Det er fastsatt forskrift av 26. juni 1998 om gebyr for behandling av søknader om ervervstillatelse og spesiell 
tillatelse til å drive fiske, dvs. konsesjon. Loven gir også hjemmel for å kunne innføre et årlig gebyr for å stå i 
merkeregisteret.  
 
I tillegg til å regulere innføring av fartøy i merkeregisteret og tildeling av konsesjoner, gir deltakerloven også 
hjemmel for å fastsette årlige begrensninger i adgangen til å delta i enkelte fiskerier, jfr. § 21. 
 
 
Oppdatert  08.09.03 
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Faktaark C-2 Fiskermanntallet  

 
Forskrift om føring av manntall for fiskere og fangstmenn mv. er fastsatt i medhold av lov av 28. juni 1957 nr. 
12 om pensjonstrygd for fiskere § 4.  
 
Fiskermanntallet er en registrering av alle som er bosatt i riket og som har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet 
som næring. Registreringen brukes for å avgrense personkretsen som kan få tildelt deltakeradgang i fisket, 
kvoter, arbeidsledighetstrygd for fiskere, garantilott, fulle trygderettigheter mv. og som kan delta i 
fiskerpensjonsordningen.  
 
Manntallet er organisert slik at deltidsfiskere registrerer seg på blad A, mens heltidsfiskere registrerer seg på blad 
B. Avgrensningen i forhold til deltidsfiskere er viktig ettersom det kun er heltidsfiskere som kan få a-trygd, 
garantilott mv. og som kan delta i fiskerpensjonsordningen. I den senere tid er det åpnet for at skoleelever som 
har fiske og fangst som linje og som har tegnet lærlingekontrakt med fiskebåtrederi kan opptas på blad B. 
 
Det pågår et arbeid med revidering av manntallsforskriften. Det vurderes blant annet om fiskernes 
inngangsvilkår til de ulike ordningene som i dag er knyttet til manntallet, kan forenkles ved at avgrensning av 
personkrets settes direkte som vilkår i de aktuelle forskrifter. 
 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark C-3 Merkeregisteret 

 
Lov av 5. desember 1919 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer (merkeregisterloven) gir regler om 
føring av register for oppføring av alle merkepliktige fiske- og fangstfartøyer.  
 
Et sentralt merkeregister føres av Fiskeridirektoratet på grunnlag av distriktsregistre som føres av de lokale 
fiskerirettlederne. 
 
Loven gir bestemmelser om; 
 
• at tildelt merke skal plasseres iøynefallende på hver side av fartøyets forskip, med hvite bokstaver på sort 

bunn. Et fartøys merkenummer består av en bokstav- og tallkombinasjon, for eksempel M-22-HD, hvor den 
første bokstaven angir hvilket fylke fartøyet kommer fra (her: Møre og Romsdal), mens de siste bokstavene 
angir kommunen (her: Hareid kommune). 

• at det er eier, bestyrende reder ved partrederi eller samtlige parteiere, dersom det ikke finnes bestyrende 
reder, som er ansvarlig for registrering i merkeregisteret. 

• det er forbudt å drive ervervsmessig fiske med merkepliktig fartøy uten at det er merket slik det er 
foreskrevet i loven. 

 
Loven må leses i sammenheng med lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske eller fangst 
(deltakerloven). Av denne lovens § 22 følger at fartøy som det er gitt ervervstillatelse for etter samme lovs § 4, 
skal føres i merkeregisteret. Registreringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, tildelt merke, 
radiokallesignal, tonnasje, lastekapasitet, lengde, bredde, byggeår og eierforhold. 
 
Ved tilbakekall/bortfall av ervervstillatelsen for et fartøy, skal det i h.t. deltakerlovens § 26 slettes fra 
merkeregisteret. 
 
 
Om årlig avgift fra og med 2004 
I forbindelse med regulering av ulike fartøygrupper på en rekke områder er det avgjørende nødvendig å ha et 
oppdatert og riktig register som basis for ordningene, og driften av merkeregisteret og bruken av registeret til 
statistikk- og samordningsformål krever stadig større ressurser. Det er derfor innført en innmeldingsavgift for 
innføring i merkeregisteret. Fra 2004 vil det i tillegg bli innført en årlig avgift for å stå i merkeregisteret. Dette 
vil bidra til å dekke merkostnader forbundet med å vedlikeholde et riktig merkeregister. I tillegg er det et mål at 
fartøy som ikke lenger nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst blir strøket fra merkeregisteret. Et årlig gebyr 
vil gi fartøyets eier et incentiv til selv å ta initiativ til dette. Et årlig gebyr vil dermed bidra til at man får et mer 
operasjonelt merkeregister som reflekterer den aktive fiskeflåten. 
 
 
Oppdatert  10.10.03 
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Faktaark C-4 Oppfølging av Eierskapsutvalget  

 
Eierskapsutvalget ble oppnevnt i statsråd 8. juni 2001 og leverte sin innstilling 21. juni 2002 i NOU 2002:13 
Eierskap til fiskefartøy. 
  
Det ble varslet allerede i St. meld. nr. 51 (1997-98) ”Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring” 
(Perspektivmeldingen), at departementet ville nedsette et utvalg som skulle gjennomgå aktuelle problemstillinger 
som knytter seg til eierskap til fiskefartøy, og at utvalget skulle kunne komme med forslag til endringer i lovverk 
hvis det var hensiktsmessig for å få mer tidsmessige regler på området. 
 
Ved oppnevningen av utvalget ble det er lagt vekt på at det skal ha en faglig innretning, at det skal være god 
geografisk spredning blant medlemmene og at lovens krav til sammensetning til slike utvalg skal være oppfylt. 
 
Utvalget hadde følgende sammensetning: 
 
Leder:  
Advokat Trond S. Paulsen. 
 
Medlemmer (alfabetisk ordnet):  
1. Avdelingsdirektør Kirsti Henriksen. Fiskeridepartementet. 
2. Direktør Liv Holmefjord. SND. 
3. Daglig leder Steinar Jonassen. Norges Fiskarlag. 
4. Generalsekretær Audun Maråk. Norges Fiskarlag. 
5. Assisterende fiskeridirektør Ove Midttun. Fiskeridirektoratet. 
6. Varaordfører Anne Britt Norø. Landsdelsutvalget for Nord-Norge. 
7. Administrerende direktør Oddmund Olsen. Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening. 
8. Banksjef Liv Ulriksen. Finansnæringens hovedorganisasjon. 
 
Sekretær: 
Rådgiver Arild Gilja. Fiskeridepartementet. 
 
 
Utredningsarbeid: 
I mandatet inngikk både kartleggings- og utredningsarbeid. Hovedvekten lå likevel på utredningsarbeid, hvor 
utvalget skulle vurdere ulike alternativ og virkninger ved dagens lovgivning og praksis. De sentrale 
bestemmelser vedrørende begrensninger i eierskap til fiskefartøy er hjemlet i deltagerloven (se Faktaark C-1 om 
deltakerloven). 
 
Utvalget fremmet konkrete forslag til endringer vedrørende ordningen med leveringsvilkår (C-4-1), 
deltakerlovens sanksjonsbestemmelser (C-4-2), behandlingen av søknader om godkjenning av eierendringer i 
selskap som eier fiskefartøy (C-4-3), generasjonsskifte i fiskebåtrederi (C-4-4) og søknader om dispensasjon fra 
deltakerlovens aktivitetskrav (C-4-5). 
 
 
Oppfølgning: 
Se Faktaark C-4-1, Faktaark C-4-2, Faktaark C-4-3, Faktaark C-4-4 og Faktaark C-4-5. 
 
 
Oppdatert  08.09.03 
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Faktaark C-4-1 Leveringsvilkår  

 
Ved tildeling av en del torsketråltillatelser er det stilt såkalte leveringsvilkår. Leveringsvilkår går ut på at eieren 
ved tildeling av tillatelsen, samtidig blir pålagt en plikt til å levere all fangst eller deler av fangsten til en navngitt 
bedrift, en kommune, et distrikt, en region eller et fylke. 
 
Leveringsplikten har vært pålagt ved enkeltvedtak etter en konkret vurdering, særlig når det til fordel for 
fiskeindustribedrifter har blitt gitt dispensasjon fra deltakerlovens bestemmelser om at bare aktive fiskere kan eie 
fiskefartøy. Det har således ikke vært nedfelt generelle retningslinjer om hvordan vilkårene skal utformes eller i 
hvilke tilfeller det skal fastsettes leveringsvilkår. Dette har medført at vilkårene har blitt ulikt utformet i 
enkeltsaker, selv om typetilfellene kan være ganske likeartede. 
 
På bakgrunn av dette, og på bakgrunn av at det har vært mye uro omkring oppfølgingen av leveringsvilkårene, 
ble Eierskapsutvalget bedt om å vurdere denne ordningen. 
 
Eierskapsutvalget foreslo en ordning hvor de individuelle leveringsvilkårene ble omgjort til en forpliktelse til å 
levere fangst til bedrifter innenfor vedkommende fylke. Dette forslaget ble sendt på høring ved departementets 
høringsnotat 5. mai 2003, hvor det også ble skissert andre alternative løsninger. 
 
Departementets anbefalte forslag var en løsning hvor de individuelle leveringsvilkårene ble videreført slik de i 
dag lyder for det enkelte fartøyet, men hvor det samtidig ble innført en subsidiær leveringsplikt innenfor en 
region dersom den begunstigede bedriften ikke ønsket å kjøpe råstoffet.  
 
Etter en bred høring ble det fastsatt forskrift om leveringsplikt ved kgl res 12. september 2003. I henhold til 
forskriften innebærer leveringsplikten følgende: 
 
• Alle fartøy som er eid av industribedrifter på grunnlag av dispensasjon fra deltakerlovens aktivitetskrav, og 

alle fartøy hvor det ved forskriftens ikrafttredelse er stilt leveringsvilkår, skal levere 80% av fartøyets 
torskefangst og 60% av hysefangsten, for begge fiskeslag på årsbasis og regnet av fartøyets fangst av disse 
fiskeslagene nord for 62ºN, i samsvar med de individuelle leveringsvilkårene som er fastsatt. 

 
• Dersom det bare er en bedrift som er begunstiget gjennom vilkårene, skal råstoffet leveres til en pris som 

fastsettes etter regler i forskriften. Dette gjelder likevel ikke dersom levering skjer til fartøyeierens eget 
anlegg. Dersom det er flere bedrifter som er aktuelle kjøpere, skal råstoffet omsettes på auksjon blant disse. 

 
• Alle bedrifter som driver bearbeiding av fisk kan være aktuelle kjøpere, ikke bare filetbedrifter. Det blir ikke 

stilt krav om at bedriften faktisk bearbeider fisk kjøpt i henhold til leveringsvilkårene. 
 
• Dersom den begunstigede bedriften ikke kjøper råstoffet, eller ingen bedrifter innenfor det området som er 

definert i de individuelle leveringsvillkårene kjøper råstoffet, skal råstoffet tilbys på auksjon til bedrifter 
innenfor en av tre regioner; Region I Øst-Finnmark, Region II Vest-Finnmark og Nord-Troms, Region III 
Nordland og resten av Troms. 

 
• Dersom ingen bedrifter innenfor regionen kjøper råstoffet, kan det tilbys på det åpne marked. 

 
• Transportkostnaden dekkes av kjøper dersom landing skjer innenfor regionen, men av fartøyeier dersom 

landing skjer utenfor. 
 
 
Oppdatert  12.09.03 
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Faktaark C-4-2 Sanksjonsbestemmelser  

 
Deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15 inneholder bestemmelser som gir sanksjonsmuligheter der den som har 
fått ervervstillatelse ikke overholder fastsatte vilkår. Deltakerloven § 11gir fiskerimyndighetene mulighet til å 
ilegge administrative sanksjoner– et permanent tilbakekall av konsesjonen, eller en midlertidig suspensjon, jf. § 
18 for så vidt gjelder konsesjoner. I deltakerloven § 29 er det hjemmel for å ilegge straff, med bøter eller i visse 
tilfeller med fengsel i inntil 6 måneder. 
 
I NOU 2002:13 foreslo Eierskapsutvalget en ordning der myndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr eller 
tvangsmulkt, i tillegg til de reaksjonsformer som i dag er hjemlet i deltakerloven. Fiskeridepartementet sendte 
mai 2003 ut et høringsnotat med forslag til endring i ordningen med leveringsvilkår og forslag til ny 
sanksjonsordning. Departementet går her inn for at begge disse reaksjonsformene skal kunne anvendes. 
Høringsfristen gikk ut 15. august 2003 og forslagene vil nå bli fulgt opp ved fremleggelse av en Ot.prp. 
 
Overtredelsesgebyret skal kunne anvendes for en overtredelse som har funnet sted, som for eksempel en fangst 
levert i strid med pålagte leveringsvilkår. Et annet eksempel hvor overtredelsesgebyr kan være en hensiktsmessig 
reaksjonsform, er i tilfeller hvor det er gjennomført en eierendring før det er gitt tillatelse til endring i 
eiersammensetningen etter deltakerloven § 9.  
 
Med tvangsmulkt forstås en plikt til å betale et pengebeløp ved overtredelse av loven eller et lovhjemlet vedtak, 
frem til overtrederen har oppfylt sin forpliktelse. Dette vil da fungere som et pressmiddel, og har virket etter sin 
hensikt dersom den ansvarlige innretter seg slik at han slipper å betale. Tvangsmulkten fastsettes på forhånd, 
mens overtredelsesgebyr fastsettes etter at overtredelsen har inntrådt. Tvangsmulkt vil være aktuelt å ilegge ved 
varige eller løpende overtredelser, hvor overtrederen ikke retter seg etter pålegg om å holde sin virksomhet innen 
de rammer loven fastsetter. Dette vil kunne være praktisk der det er pålagt vilkår ved innvilgelse av 
ervervstillatelse, og disse vilkårene ikke overholdes.  
 
Dersom som overtredelsesgebyr og tvangsmulkt blir innført vil man ha et system i deltakerloven der slike 
administrative gebyr kanskje vil bli den vanligste sanksjonsformen. Deltakerloven § 11, jf. § 18, vil fremdeles 
kunne anvendes i de tilfeller der man anser det nødvendig å gå til det skritt å trekke inn konsesjonen, permanent 
eller midlertidig. I henhold til deltakerloven § 29 har man også hjemmel til å foreta strafferettslig forfølgning ved 
overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av deltakerloven.  
 
Til sammen vil dette utgjøre et enklere og mer fleksibelt system enn dagens ordning, som gir anledning til raskt 
og effektivt å reagere overfor brudd på loven. 
 
 
Oppdatert  26.08.03 
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Faktaark C-4-3 Eierendringer  

 
Deltakerloven fastsetter i § 9 at aksje eller part i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy 
ikke kan overdras til ny eier uten at det på forhånd er gitt tillatelse til endring i eiersammensetningen. 
 
Det har vært reist kritikk mot denne bestemmelsen, og saksbehandlingsrutinene i tilknytning til bestemmelsen. 
Kritikken går i hovedsak på at saksbehandlingen er for omstendelig og tar for lang tid, særlig i saker som gjelder 
mindre eierendringer. Dette hevdes å virke hemmende på næringen, og gir for liten forutsigbarhet. 
 
Eierskapsutvalget foreslo en ny ordning, hvor eierendringer skulle meldes til fiskerimyndighetene når en 
aksjonær oppnår minst 20% av aksjene og deretter minst 50%. I tillegg skal det i henhold til forslaget alltid gis 
melding når det skjer endring i antall aksjer som eies av de til enhver tid fem største aksjonærene i selskapet. 
Disse meldingene skal sendes innen 14 dager etter overdragelsen av aksjene. 
 
Forslaget krever endring i lovbestemmelsen, og slikt endringsforslag ble sendt på høring 30. juni 2003.  
 
I høringsnotatet ble det i tillegg foreslått en midlertidig ordning innenfor rammen av dagens lovbestemmelse. 
Denne midlertidige ordningen vil innebærer en meldingsordning for 
• eierendringer som ikke medfører at det reelt kommer inn nye eierinteresser (formelle endringer i 

selskapsstruktur eller lignende, som ikke innebærer nye personer/selskaper som eiere eller at fordelingen av 
eierandelene mellom eierne blir endret), samt 

• eierendringer som bare berører en andel på mindre enn 20 % av aksjene i selskapet. 
 
Høringsfrist var 15. september 2003. 
 
På bakgrunn av høringsuttalelsene vil det bli tatt stilling til om den midlertidige ordningen skal innføres inntil 
lovendringene eventuelt er gjennomført. 
 
Lovendringene vil i tilfelle bli fremmet i en odelstingsproposisjon som planlegges fremlagt første halvår 2004, 
sammen med andre lovendringsforslag. 
 
 
Oppdatert  08.09.03 
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Faktaark C-4-4 Generasjonsskifte 

 
Deltakerloven krever at visse vilkår knyttet til eierens person er oppfylt før det kan gis ervervstillatelse, dvs 
tillatelse til å eie fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Ett av disse vilkårene er at eieren, 
eller majoritetseieren i selskap som eier fiskefartøy, skal ha drevet ervervsmessig fiske eller fangst på eller med 
norsk fartøy i minst tre av de siste fem årene.  
 
Loven har en særregel om midlertidig tillatelse når et fartøy overtas ved arv, men regulerer for øvrig ikke 
generasjonsskifte eller den situasjon som oppstår når et fiskefartøy inngår i et bo og gjenlevende ektefelle velger 
å sitte i uskiftet bo. 
 
Eierskapsutvalget mente at generasjonsskifte og uskiftet bo burde reguleres på samme måte som arve-
situasjonen, og foreslo endringer i deltakerloven § 7 for å oppnå dette. Eierskapsutvalgets forslag ble sendt på 
høring 16. juli 2003.  
 
I høringsnotatet drøftet departementet forslaget nærmere, særlig med utgangspunkt i at praksis har vist at det kan 
oppstå betydelige vanskeligheter med samtidig å gjennomføre en likedeling av verdiene i et bo og å oppfylle 
deltakerlovens krav til eiere av fiskefartøy. Erfaringen er at den aktive fiskeren kan få finansielle problemer med 
å løse ut sine medarvinger, og dette forsterkes i de tilfellene hvor boet først også skal skiftes med en gjenlevende 
ektefelle. 
 
Eierskapsutvalget hadde også drøftet dette, men konkludert med at man ikke kan sette arvinger i en særklasse i 
forhold tilkravet om at aktive fiskere skal eie majoriteten i fiskefartøy uten å uthule prinsippet om en fiskereid 
flåte. Departementet la også til grunn at hovedregelen om at fiskeflåten skal være eid av aktive fiskere skal stå 
fast, men fant likevel å kunne foreslå en regel som gir adgang til lavere eierandel i en viss tidsperiode. Formålet 
med dette vil være å gi den aktive fisker mulighet til å løse ut medarvingene over tid, ved bruk av midler 
opptjente over tid, i stedet for å måtte lånefinansiere utløsningen av medarvingene. 
 
Høringsfrist var 30. september 2003. Forslaget om lovendringer vil bli fulgt opp i en odelstingsproposisjon 
sammen med andre endringer i deltakerloven. Denne planlegges lagt frem i løpet av første halvår 2004. 
 
 
Oppdatert  08.09.03 
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Faktaark C-4-5 Aktivitetskrav  

 
Deltakerloven § 6 stiller krav om at man må ha drevet ervervsmessig fiske eller fangst på eller med norsk fartøy i 
minst tre av de siste fem årene, og fortsatt være knyttet til fiske- og fangstyrket, for å få ervervstillatelse og 
dermed kunne eie fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Dette omtales som aktivitetskravet. 
 
For selskap eller sammenslutning kan det bare gis ervervstillatelse dersom personer som oppfyller 
aktivitetskravet innehar mer enn 50% av eierinteressene og faktisk har tilsvarende kontroll over virksomheten. 
 
Aktivitetskravet kan oppfylles ved å delta i arbeidet om bord i fartøy, eller ved å drive fiskebåtrederi. Personer 
som oppfyller aktivitetskravet ved virksomhet på land omtales gjerne som ”administrerende reder”. Hvorvidt en 
person oppfyller kravet ved slik virksomhet blir avgjort etter en konkret vurdering, hvor det blir lagt vekt på den 
enkelte eiers nærhet til driften av fartøyet og utøvelsen av fiske. Det er et krav at vedkommendes hovedaktivitet 
er drift av fiskebåtrederi. 
 
Deltakerloven § 6 tredje ledd gir hjemmel for å gjøre unntak fra aktivitetskravet, når næringsmessige og 
regionale hensyn tilsier det. Slik dispensasjon har først og fremst vært gitt til fordel for fiskeindustribedrifter som 
er gitt tillatelse til å eie egne trålfartøy, når driften av fartøyet og driften av industribedriften henger sammen. 
Formålet har da vært i gi bedriften mulighet for å sikre stabil tilførsel av råstoff til produksjonen. Dispensasjon 
har videre i noen tilfeller vært gitt til fordel for personer som tidligere har vært aktive fiskere og nå har ønsket å 
starte opp på ny, særlig når dette faller sammen med bruk av andre virkemidler for å legge til rette for 
næringsvirksomhet i utkantdistrikt eller lignende. 
 
Eierskapsutvalget foreslo at det med hjemmel i deltakerloven § 6 burde gis en forskrift om dispensasjonsadgang 
for fiskeindustri til å eie fartøy i ferskfisktrålergruppen. En slik forskrift kunne sikre større grad av 
forutberegnelighet for slike industrielle eiere, når det gjelder spørsmålet om man vil få tillatelse til å eie fartøy 
som reelt er knyttet til anlegg for foredling av fisk. 
 
Det er ennå ikke (pr september 2003) tatt stilling til om dette forslaget skal sendes på høring. 
 
 
Oppdatert  08.09.03 
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Faktaark C-5 Konsesjonssystemet – generelt 

 
En konsesjon er en individuell tillatelse til å foreta seg noe som i utgangspunktet er forbudt. I lovspråket blir det 
brukt mange forskjellige betegnelser om slike individuelle tillatelser, f.eks. ”bevilling”, ”konsesjon”, ”lisens”, 
”løyve”, ”godkjennelse”, ”samtykke” osv. I fiskerilovgivningen har man som hovedregel benyttet betegnelsen 
”tillatelse”, mens man i dagligtale ofte hører samlebegrepet ”konsesjon” brukt. 
 
Etter deltakerloven – lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst – kan et fartøy ikke nyttes til 
ervervsmessig fiske uten at det er gitt ervervstillatelse fra fiskerimyndighetene. Videre krever det etter loven en 
såkalt ”spesiell tillatelse” – konsesjon – for å drive trålfiske, reketråling, ringnotfiske eller fangst av hval eller 
sel. Konsesjonskravet kan begrenses til å gjelde for eksempel fartøy over en viss størrelse, slik det er gjort for 
eksempel for ringnotfiske, og det kan også innføres konsesjonskrav for å drive andre former for fiske når 
hensynet til lovens formål gjør det nødvendig, slik det er gjort for eksempel for seinotfiske med fartøy over 90 
fot. 
 
Deltakerloven erstattet lov om fangst av hval, lov om fangst av sel, lov om fiske med trål og den tidligere loven 
fra 1972 om regulering av deltagelsen i fisket. Forskrifter som er fastsatt i medhold av disse lovene gjelder 
likevel fortsatt, inntil de oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i medhold av den nye deltakerloven. 
 
Hovedformålet med kravet om tillatelse/konsesjon er å kontrollere og begrense deltakelsen i fiske og fangst. 
Deltakerloven skal i tillegg ivareta formålet om at fiskeflåten skal være eid av aktive fiskere. 
 
Det beror i utgangspunktet på forvaltningens frie skjønn hvorvidt tillatelse skal gis, og ofte blir det knyttet vilkår 
til tillatelser. Det kan f.eks. bli satt vilkår om eiermessig tilknytning til et bestemt distrikt eller vilkår om at 
råstoff skal leveres til bestemt distrikt eller landanlegg. 
 
Det følger av deltakerlovens § 4 annet ledd at ervervstillatelse gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. 
Tillatelsen gir ikke rett til å benytte annet fartøy. Likeens følger det av § 15 at en spesiell tillatelse eller 
konsesjon gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy og at tillatelsen ikke gir rett til å benytte annet fartøy. 
 
Dette innebærer at den nye eieren selv må søke nye tillatelser/konsesjoner for fartøyet, dersom dette selges. Den 
tidligere eiers tillatelse faller bort når vedkommende taper eiendomsretten til fartøyet, f.eks. ved salg. Det er 
således ikke den forrige tillatelsen som overføres når ny eier overtar fartøyet. 
 
Det innebærer også at eieren ikke kan overføre tillatelsene til et annet fartøy som han eier. Dersom rederen 
ønsker å skifte ut et fartøy, må det søkes om ny tillatelse for det nye fartøyet, og tillatelsen knyttet til det gamle 
fartøyet faller bort samtidig som det blir gitt tillatelse til det nye fartøyet. 
 
Dersom et fartøy forliser, blir kondemnert e.l., må tillatelsen anses som umiddelbart bortfalt. Ved forlis kan 
rederiet likevel, om vilkårene for øvrig er oppfylt, gis anledning til å anskaffe et fartøy til erstatning for det 
forliste fartøy. Dette endrer imidlertid ikke det prinsipielle utgangspunkt med hensyn til at tillatelsen, ettersom 
den er knyttet til ett konkret fartøy, er bortfalt i og med forliset. 
 
Det er en utbredt misforståelse at konsesjonen er et slags ”verdipapir” som eksisterer uavhengig av fartøy, og 
som konsesjonshaver mer eller mindre automatisk kan overføre til et annet fartøy eller til en ny eier av fartøyet. 
Dette er ikke riktig. Et fartøy kan likevel selges for det som omtales som ”fortsatt drift”. Det innebærer at eieren 
frasier seg muligheten til å søke tilsvarende tillatelser for et annet fartøy, når han selger fartøyet. Den som kjøper 
fartøyet, vil da kunne tildeles tilsvarende konsesjoner. Selgeren kan imidlertid ikke gjøre mer enn å utpeke en 
kjøper til fartøyet, og det vil fortsatt være myndighetene som tildeler konsesjoner – dersom vilkårene er oppfylt – 
og således faktisk avgjør om kjøpet kan gjennomføres. 
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Faktaark C-5-1 Ringnotkonsesjon  

 
Konsesjonsordningen for ringnotfiske ble innført ved kgl.res. den 19. januar 1973 i medhold av lov av 16. juni 
1972 om regulering av deltagelsen i fisket § 6. Denne forskriften er siden avløst av forskrift om adgang til å delta 
i fiske med ringnot, fastsatt ved kgl.res. av 2. mars 1979. Hjemmel for konsesjonsordningen er nå § 12 i 
deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15. 
 
Bakgrunnen for konsesjonsordningen for ringnotflåten var at denne flåtens fangstkapasitet langt oversteg de 
tilgjengelige ressurser. Det gjaldt både for fiske til oppmaling og fiske til konsum. For å sikre et rimelig forhold 
mellom tilgjengelige ressurser og fangstkapasitet, og dermed fiskerne og fiskeflåten et forsvarlig økonomisk 
utbytte, var det behov for å regulere deltakelsen. Siktemålet med ordningen var med andre ord å komme frem til 
en fangstkapasitet som stod i rimelig forhold til ressursene. Konsesjonsordningen gjelder for de større 
ringnotfartøyer. Fartøyer på over 90 fot eller med en lastekapasitet på mer enn 1.500 hl. kan således ikke nyttes 
til fiske med ringnot etter sild, makrell, lodde, kolmule eller brisling uten tillatelse av Fiskeridirektøren. Mindre 
fartøy som fisker med not er omfattet av ulike deltakerreguleringer, se Faktaark C-6 og de følgende. 
 
For øvrig går konsesjonsordningen ut på å begrense de store fartøyenes tillatte lastekapasitet, styre fartøyenes 
geografiske tilhørighet, stimulere til sammenslåing av to eller flere små fartøyer til større og driftsmessig mer 
lønnsomme enheter. Bestemmelsene tar også sikte på å hindre en sterk konsentrasjon av eierinteressene. 
 
Det var i september 2001 registrert 92 fartøy med ringnottillatelse. Fartøyene er registrert i fylkene fra Finnmark 
til Rogaland, med en hoveddel av flåten i Hordaland (særlig Austevoll) og Møre og Romsdal (særlig Herøy). 
Fartøyene har i hovedsak ringnot som hoveddrift, men gruppen har også drift med tilleggskonsesjoner. Rundt 
halvparten av fartøyene har kolmuletråltillatelse. Andre driver ringnotfiske i kombinasjon med reketrål, 
vassildtrål, loddetrål, seinot eller industri/nordsjøtrål.  
 
Nye bestemmelser om utskifting av ringnotfartøy ble fastsatt ved kgl. res. 17. november 2000. Hovedendringen 
består i at det ble innført en øvre grense for faktisk lastekapasitet på 20.000 hl., med fri tilpasning for reder under 
denne grensen. Man gikk således bort fra individuelle størrelsesvurderinger for det enkelte fartøy. På denne 
måten står rederen friere ved fartøyutformingen, samtidig som myndighetene har kontroll med utviklingen i 
fangstkapasiteten.  
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Faktaark C-5-2 Torsketrålkonsesjon 

 
Regler for torsketrålkonsesjon er gitt i trålforskriften av 12. desember 1986, som nå er hjemlet i § 12 i 
deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15. 
 
Torsketrålkonsesjon gir rett til å drive trålfiske etter alle fiskearter unntatt makrell, lodde, kolmule, vassild og 
sild og med unntak av trålfiske etter industrifisk (kolmule, tobis og øyepål mv.) i Nordsjøen innenfor området øst 
av 0-meridianen og syd for 64ºN. 
 
Trålforskriften regulerer adgangen til å tildele nye konsesjoner, samt utskifting og ombygging av fartøy som har 
torsketrålkonsesjon. 
 
Nye konsesjoner som medfører at antall torsketrålkonsesjoner øker, skal lyses ut offentlig og tildeling skal skje 
etter en distriktsmessig behovsvurdering. Tildeling av ny konsesjon i forbindelse med salg av fartøy for fortsatt 
drift eller utskifting av fartøy kan likevel gjøres uavhengig av disse reglene. Det kan bare gis tillatelse til 
utskifting når erstatningsfartøyet – uavhengig av om dette er et nybygg eller et brukt fartøy – har et 
lasteromsvolum på inntil 1000 kbm. Det kan heller ikke gis tillatelse til ombygging av et fartøy dersom 
ombyggingen fører til at fartøyet får et lasteromsvolum som er større enn 1000 kbm. Unntak fra denne 
størrelsesbegrensningen gjelder bare når det fartøyet som skal skiftes ut har et lasteromsvolum som er større enn 
1000 kbm. 
 
Man har tidligere hatt ulike typer torsketrålkonsesjoner, som for eksempel småtrålere, ferskfisktrålere, 
rundfrysetrålere og fabrikkskip. Etter en revisjon i 2000 gjelder nå de samme konsesjonsregler for alle fartøy 
med torsketrålkonsesjon. Gjennom individuelle vilkår kan det likevel være fastsatt ulike bestemmelser for 
fartøyene, for eksempel om adgangen til å bearbeide fangsten om bord og vilkår om levering av fangst til visse 
bedrifter eller geografiske områder. Det er også ulike kvotestørrelser for de tidligere småtrålerne og stortrålerne. 
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Faktaark C-5-3 Reketrålkonsesjon  

 
Forskrift om adgang til å drive trålfiske etter reker ble fastsatt ved kgl.res. 29. juni 1984, og avløste da en 
tidligere konsesjonsordning fra 1978. Hjemmel for reketrålforskriften er § 12 i deltakerloven av 26. mars 1999 
nr. 15. 
 
Tidligere var norsk rekefiske et fjord- og kystfiske. I løpet av 1970-årene startet utviklingen av et havfiske etter 
reker, først ved Grønland og deretter i Barentshavet og ved Svalbard. 
 
Konsesjonsordningen gjelder nord for 62°N og omfatter fartøy på 65 fot og mer eller på 50 BRT eller større. Den 
største endringen i forhold til den tidligere konsesjonsordningen fra 1978 var at skillet mellom rekefrysetrålere 
og de såkalte konvensjonelle reketrålerne ble opphevet. En reketrålkonsesjon omfatter nå adgang til å fiske, koke 
og fryse reker. Fra myndighetenes side har det vært et mål at rekefiske skal være et supplement til andre 
fiskerier, og bidra til at flest mulig fartøy oppnår en rimelig lønnsomhet. Også andre forhold som å søke å 
opprettholde et ønskelig bosettingsmønster er ivaretatt i forskriften.  
 
Hovedregelen er at ingen skal kunne drive rekefiske med mer enn ett fartøy, men forskriften gir hjemmel for å 
gjøre unntak fra denne begrensningen når særlige distriktsmessige hensyn tilsier det. Det er gitt en del slike 
dispensasjoner. 
 
For øvrig legger også denne konsesjonsordningen vekt på at fangstkapasiteten i flåten ikke øker ut over det som 
er ressursmessig forsvarlig. Det gjelder en generell størrelsesbegrensning på 1000 kbm lasteromsvolum, og 
unntak fra denne kan bare gjøres når det fartøyet som skal skiftes ut allerede har et større lasteromsvolum enn 
dette. I tillegg har forskriften regler om såkalt konsesjonskapasitet, og forbud mot å utnytte en større 
lastekapasitet enn 400 kbm. Ved sammeslåing av konsesjoner kan fartøyet likevel utnytte inntil 600 kbm. Dette 
gjelder likevel ikke fartøyer som har deltatt i fisket ved Grønland og fått fastsatt en bestemt lastekapasitet i dette 
fisket. 
 
Pr. september 2001 var det i alt 99 fartøy med reketrålkonsesjon. Hovedtyngden av disse fartøyene er 
hjemmehørende i fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Det er kun et fåtall reketrålere som bare har 
reketrålkonsesjon alene som driftsgrunnlag. Reketrålfisket er således et suppleringsfiske som drives i 
kombinasjon med bl.a. torsketrål, konvensjonelt torskefiske og ringnotfiske. 
 
Rekefisket sør for 62ºN er underlagt en deltakerregulering, jf. Faktaark C-6-7. 
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Faktaark C-5-4 Industritrål- og nordsjøtrålkonsesjon, avgrenset 
nordsjøtrålkonsesjon  

 
Den tidligere nordsjøtrålgruppen ble delt i to nye grupper sommeren 2002, da de største fartøyene ble skilt ut en 
egen industritrålgruppe. 
 
Konsesjonsreglene for industritrålkonsesjon er gitt i §§ 5-1 til 5-4 i trålforskriften av 12. desember 1986. 
 
Denne konsesjonen omfatter rett til å drive trålfiske etter nordsjøsild, øyepål, tobis, kolmule mv sør for 64ºN, og 
etter torsk, hyse, hvitting og sei mv. sør for 62ºN og øst for 4ºV. Det er presisert at tillatelsen ikke omfatter 
trålfiske etter lodde, polartorsk og vassild nord for 62ºN, og heller ikke norsk vårgytende sild og makrell. Alle 
disse fiskeslagene er omfattet av egne konsesjonsordninger. 
 
Industritrålkonsesjon ble tildelt eier som hadde nordsjøtrålkonsesjon sommeren 2002, dersom fartøyet var over 
27,5 m og konsesjonen hadde vært nyttet aktivt i minst to måneder de siste to årene. Det var også adgang til å 
tildele industritrålkonsesjon for fartøy under 27,5 m, dersom fartøyet hadde vært drevet med samme mønster 
som større fartøy. Utgangspunktet var at større og mindre fartøy med nordsjøtrålkonsesjon hadde forholdsvis 
ulikt driftsmønster, og formålet var å samle de med samme drift i en egen industritrålgruppe for å legge til rette 
for en enhetskvoteordning for disse fartøyene, jf. Faktaark C-8. 
 
Det er fastsatt en øvre størrelsesgrense på 1000 kbm lasteromsvolum for fartøy med industritrålkonsesjon. I 
tillegg er det gitt regler om fastsettelse av en såkalt konsesjonskapasitet, basert på fartøyenes faktiske 
lasteromsvolum på en skjæringsdato. Det er ikke adgang til å ta om bord og levere større fangst av ikke-
kvoteregulerte fiskeslag, som tobis og øyepål, enn denne konsesjonskapasiteten. Formålet med dette er å jevne ut 
fisket i tid og mellom fartøyene. 
 
Konsesjonsreglene for nordsjøtrålkonsesjon er gitt i §§ 5-5 til 5-8 i trålforskriften av 12. desember 1986. 
 
Også denne konsesjonen omfatter rett til å drive trålfiske etter nordsjøsild, øyepål, tobis, kolmule mv sør for 
64ºN, og etter torsk, hyse, hvitting og sei mv. sør for 62ºN og øst for 4ºV. I tillegg gir nordsjøtrålkonsesjon rett 
til å drive trålfiske etter sjøkreps. Det er presisert at tillatelsen ikke omfatter trålfiske etter lodde, polartorsk og 
vassild nord for 62ºN, og heller ikke norsk vårgytende sild og makrell. Alle disse fiskeslagene er omfattet av 
egne konsesjonsordninger. 
 
Forskjellen i forhold til industritrålkonsesjon ligger i en øvre størrelsesbegrensning på 27,5 m fartøylengde, og 
bakgrunnen for å trekke denne grensen gjennom den tidligere nordsjøtrålgruppen var som nevnt å legge til rette 
for strukturering ved å samle fartøyene i to grupper basert på driftsmønster. 
 
Industri- og nordsjøtrålgruppene er stort sett basert på Vestlandet, med tyngdepunkt i Rogaland. 
 
Konsesjonsreglene for avgrenset nordsjøtrålkonsesjon er gitt i § 6-1 i trålforskriften av 12. desember 1986. 
 
Denne konsesjonen omfatter de samme artene som nordsjøtrålkonsesjon, med unntak for nordsjøsild, øyepål, 
tobis og kolmule mv. Avgrenset nordsjøtrålkonsesjon kan gis til fartøy mellom 11 og 27,5 meter med reketråling 
sør for 62ºN som hoveddriftsgrunnlag.  
 
Hovedtyngden av disse fartøyene finnes på Skagerrakkysten og på Sør-Vestlandet. 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark C-5-5 Andre konsesjonsordninger 

 
Snurrevad 
Ved kgl.res. av 25. juli 1986 ble det fastsatt forskrift om midlertidig konsesjonsordning for fiske med snurrevad.  
 
Man hadde registrert en økning i interessen for snurrevad og at stadig større fartøy la om eller baserte sin drift på 
slikt fiske. Fangstkapasiteten i torskefiske var allerede tilstrekkelig stor i forhold til ressursgrunnlaget. Det var 
dermed ikke rom for ekspansjon i torskefiske gjennom en utvikling av snurrevadfiske for større havgående 
fartøy. Fiskeridepartementet besluttet på dette grunnlag å iverksette en ordning som hindrer at større båter legger 
om til snurrevad. Konsesjonsgrensen er 27,5 meter største lengde og det er et vilkår for å drive snurrevadfiske at 
eier har drevet snurrevadfiske med fartøyet i årene 1984-1985 eller i tiden før 1. juli 1986. Pr. september 2001 er 
det registrert 4 slike snurrevadtillatelser. 
 
Snurpenot etter sei 
Ved kgl.res. av 8. mars 1974 ble det vedtatt forskrift om adgangen til å delta i snurpenotfiske etter sei. 
 
Forskriften ble vedtatt for å regulere et økende seinotfiske som for en stor del foregikk i seiens oppvekstområder. 
Samtidig var det også ønskelig å verne lokale kystfiskerier der seinotfisket var av vesentlig betydning. Fartøyer 
over 90 fot måtte for fortsatt å kunne nyttes til dette fisket, være registrert hos Fiskeridirektoratet innen 1. mai 
1974. For å unngå at flåten øker ukontrollert kreves ny tillatelse dersom fartøyene bygges om til over 90 fot. Det 
er pr. september 2001 registrert 5 seinottillatelser. Tillatelse kan gis til fartøy som er under 110 fot og 250 
brt/500 TE, med adgang til å dispenserer fra størrelsesgrensen. 4 fartøy hadde før forskriftsendringen fått 
dispensasjon til forlengelse. 
 
Brisling 
Kgl.res. av 1. juni 1990 regulerer adgangen til å delta i fisket med not etter brisling med fartøy under 90 fot. 
Forskriften avløste tidligere forskrift av 30. mars 1979. Forskriften gjelder fartøy under 27,5 meter største lengde 
og med en lastekapasitet på under 1.500 hl. Fartøy over denne størrelsesgrense faller inn under 
ringnotforskriften. 
 
Den gamle forskriften var en form for konsesjonsordning. Den bidro til å hindre nyrekruttering til brislingfisket 
og fornyelse av flåten. Problemene i brislingfisket var ikke manglende ressursgrunnlag, men store 
avsetningsproblemer og manglende lønnsomhet. En konsesjonsordning ville ikke kunne avhjelpe disse vanskene 
og det ble dermed foreslått en sertifiseringsordning. 
 
Fiskeridirektoratet godkjenner det enkelte fartøy og dets utstyr. Det settes også krav til fisker. Brislingfisket er 
spesielt og det er nødvendig å sette visse krav blant annet til erfaring. Pr. september 2001 er det registrert 64 
fartøy som er godkjent for å drive brislingfiske. 
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Faktaark C-6 Deltakerregulering - generelt  

 
Når hensynet til ressursforvaltningen, avviklingen av fisket eller lønnsomheten i fisket gjør det nødvendig, kan 
det fastsettes bestemmelser om adgangen til å delta i et bestemt fiske. Det gjøres med hjemmel i § 21 i 
deltakerloven - lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst.  
 
Adgangsbegrensning kan etter loven gjelde alt fiske etter bestemte fiskeslag, eller avgrenses til bestemte 
fartøystørrelser, fiske med enkelte redskap, bestemte geografiske områder eller for bestemte tidsrom. Loven 
nevner noen kriterier som kan nyttes for å skille mellom de som gis adgang og de som ikke gis adgang, men 
loven er ikke uttømmende når det gjelder hvilke krav som kan stilles. I praksis har et krav om tidligere deltakelse 
i vedkommende fiske vært det viktigste kravet.  
 
Forskrifter om adgangsbegrensninger kan fastsettes med virkning bare for ett år av gangen. Slik sikrer loven en 
regelmessig vurdering om det fortsatt er behov for adgangsbegrensningen.  
 
Gjennom adgangsbegrensninger kan en definere en gruppe som får adgang til å delta, og utelukke alle andre. Et 
annet alternativ er at forskriftens regler definerer ulike grupper. I den ene gruppen kan det være forholdsvis 
strenge vilkår for å delta («adgangsbegrenset gruppe», som for eksempel gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei 
nord for 62°N) mens en annen gruppe fortsatt er åpen for enhver som er registrert i fiskermanntallet og eier 
fartøy innført i merkeregisteret («åpen gruppe», som for eksempel gruppe II i fisket etter torsk, hyse og sei). 
Disse fiskeriene er altså ikke fullstendig lukket.  
 
Delingen i to grupper følges opp i reguleringssammenheng, slik at fartøy i den adgangsbegrensede gruppen gis 
høyere kvoter enn fartøy i den åpne reguleringsgruppen. En slik deling i ulike reguleringsgrupper gir ikke bare 
anledning til differensierte kvoter, men også mer grunnleggende ulike reguleringsregimer. Det kan for eksempel 
anvendes ulik grad av overregulering i ulike reguleringsgrupper, og eventuelt fartøykvoter i andre.  
 
Adgangsbegrensninger var i bruk også før 1990. Det var imidlertid med adgangsbegrensningen av torskefisket 
nord for 62°N i 1990 at dette ble et virkemiddel som omfattet større fartøygrupper.  
 
 
Oppdatert  22.07.03 
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Faktaark C-6-1 Deltakerregulering av SUKere  

 
De såkalte SUK’ere (snurpere uten konsesjon) er fartøy i størrelsesgruppen 70-90 fot, eller mellom 21,35 og 27,5 
meter største lengde. Dette er mindre ringnotfartøy som faller under størrelsesgrensen for konsesjon i 
ringnotfiske, som er 90 fot. 
 
Adgang til å delta i fisket etter makrell med notfartøy mellom 21,35 og 27,5 m ble begrenset allerede fra 1983, 
da man forutså en økning i antall slike fartøy. Tilsvarende ble notfisket etter nordsjøsild adgangsbegrenset i 1986 
for den samme fartøygruppen.  
 
De 8-9 fartøyene som fyllte vilkårene for å delta i SUK’er-gruppen var fra Vestlandet. I 1992 ble det besluttet å 
åpne for et antall fartøy fra Trøndelag og nordover, idet man ønsket å styrke driftsgrunnlaget for fartøy 
hjemmehørende i Nord-Norge. Det ble tildelt 11 slike deltakeradganger, slik at det nå totalt er registrert 20 fartøy 
mellom 70 og 90 fot som har deltakeradgang i denne gruppen. 
 
SUK’erne var tidligere samregulert med ringnotgruppen. De blir nå imidlertid tildelt en egen gruppekvote av 
makrell og nordsjøsild.  
 
Den særskilte deltakerreguleringen av SUK’erne gjelder ikke nvg-sild. Dette fisket ble ikke adgangsbegrenset, 
heller ikke for disse, før i 2002. Samtlige notfartøy under 27,5 m har således vært samregulert i kystgruppen i 
nvg-sildfisket, og inngår nå i den samme deltakerreguleringen, jf. Faktaark C-6-5. 
 
 
Oppdatert  22.07.03 
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Faktaark C-6-2 Deltakerregulering i torskefisket m.v. med konv. redskap for fartøy 
over 28 meter  

 
Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse, og sei mv. for fartøy på eller over 28 meter største lengde 
som fisker med konvensjonelle redskap, fastsettes som årlig forskrift i medhold av lov av 26. mars 1999 nr. 15 
om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 20 og 21. 
 
I tillegg til å regulere deltakelsen i fisket etter torsk, hyse og sei, regulerer forskriften deltakelsen i fisket etter 
brosme, lange (hvitlange og blålange), blåkveite, uer og steinbit.  
 
Forskriften omfatter alle områder underlagt norsk fiskerijurisdiksjon og i andre lands soner på grunnlag av 
kvoteavtaler inngått av norske myndigheter.  
 
Fartøyet kan delta i fisket i 2003 når følgende vilkår er oppfylt,  
• fartøyet er registrert i merkeregisteret 
• fartøyet er på eller over 28 meter største lengde 
• eier av fartøyet og høvedsmann er ført på blad B i fiskermanntallet 
• fartøyet har deltatt i fisket etter torsk, hyse, sei, brosme, lange (hvitlange og blålange), blåkveite, uer eller 

steinbit i minst ett av årene 1996, 1997 eller 1998  
 
For deltakelse i fisket etter sei med garn må fartøyet i tillegg ha hatt adgang til å delta i fisket etter sei med garn i 
1998. 
 
Ved salg av fartøy i denne gruppen, må kjøper av fartøyet være ført på blad B i fiskermanntallet, og kjøper og 
selger må være ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøp av fartøy. Bakgrunnen for 
denne fylkesbindingen er blant annet at man ønsker å ivareta distriktsmessige hensyn. Dispensasjon fra 
fylkesbindingen kan gis ved salg over fylkesgrensene langs Skagerrakkysten, og ved salg til Nord-Troms eller 
Finnmark fra annet fylke, eller dersom det er naturlig å se kjøpers og selgers distrikt som ett område i 
kvotesammenheng. Dersom ny eier får adgang til å delta, faller selgers deltakeradgang bort. Det er ikke adgang 
til å splitte deltakeradgangen på flere fartøy. 
 
Deltakeradgangen kan heller ikke overføres til annet fartøy på eiers hånd, med mindre Fiskeridirektoratet 
samtykker til slik utskifting. Direktoratet kan kun gi slikt samtykke dersom erstatningsfartøyet er under 40 meter, 
med mindre det dreier seg om mindre overskridelse ved utskifting til brukt fartøy. Lengdebegrensningen gjelder 
ikke dersom det tildeles enhetskvote etter reglene i forskrift av 28. juli 2000 om enhetskvoteordning for 
konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter.  
 
Ved havari eller forlis som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratet tillate bruk av leiefartøy, 
men bestemmelsen skal praktiseres meget strengt. 
 
Ordningen med en lukket gruppe for fartøy fra 28 meter og oppover skal gi et stabilt og fleksibelt driftsgrunnlag 
for denne gruppen. I tillegg forhindres at det kommer inn flere fartøy i denne gruppen i det konvensjonelle fisket 
etter nevnte fiskeslag.  
 
 
Oppdatert  09.09.03 
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Faktaark C-6-3 Deltakerregulering i fisket etter torsk, hyse og sei med konv. 
redskap under 28 meter nord for 62ºN  

 
Det ble i 1990 innført deltakerbegrensning i det konvensjonelle torskefisket. Bakgrunnen for å begrense 
deltakelsen var den akutte ressurssituasjonen for torsk. I 2002 så en behovet for også å adgangsbegrense fisket 
etter hyse og sei, og fra 2003 er det opprettet en ny gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei. Opprettelsen har 
medført at de mest aktive fartøyene som tidligere fisket i gruppe II har fått opprykk til den nye gruppe I, samt at 
fartøy som hadde adgang til å delta i den gamle gruppe I er gitt adgang til å delta i den nye gruppe I.  
 
Det er fortsatt slik at fartøymassen er regulert i to grupper, en adgangsbegrenset gruppe I og en åpen gruppe II. 
At gruppe II fortsatt er åpen gjør det mulig å drive fiske i kombinasjon med andre næringer.  
 
Deltakerreguleringen er fastsatt i forskrift av 1. november 2002 om adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og 
sei for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62ºN i 2003. 
Forskriften er årlig og er hjemlet i lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst 
(deltakerloven) § 21. 
 
 
Gruppe I 
Når følgende vilkår er oppfylt, kan fartøyet delta i gruppe I i 2003: 
• fartøyet må være registrert i merkeregisteret og være under 28 meter største lengde, og 
• eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet, og 
• fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei, og 
• fartøyet må ha hatt adgang til å delta i gruppe I i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62ºN 

i 2001 og 2002, eller 
• fartøyet har levert minst 90% av maksimalkvoten gitt fra årets begynnelse av hyse eller sei i ett av årene 

1999, 2000 eller 2001, eller 
• fartøyet har fisket og levert minst 90% av maksimalkvoten gitt fra årets begynnelse av torsk og minst 50% 

av maksimalkvoten gitt fra årets begynnelse av hyse eller sei i ett av årene 1999, 2000 eller 2001, eller 
• fartøyet har fisket og levert minst 75% av maksimalkvoten gitt fra årets begynnelse av torsk og minst 75% 

av maksimalkvoten gitt fra årets begynnelse av hyse eller sei i ett av årene 1999, 2000 eller 2001. 
 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kvalifiseringskravet for personer som har fisket med eget fartøy i gruppe II 
før og eventuelt i kvalifiseringsårene, men som ikke har oppfylt kvalifiseringskravet som følge av at de har 
innehatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig verv. Fiskeridirektoratet kan videre dispensere fra 
kvalifiseringskravet for eier som har solgt fartøy som fyller kvalifiseringskravet, når salget har skjedd før 1. 
november 2002 og det samtidig er kjøpt eller kontrahert fartøy til erstatning for slikt fartøy før 1. november 
2002. Fiskeridirektoratet kan også dispensere fra kvalifiseringskravet for fartøy som er kjøpt eller kontrahert før 
1. januar 2002 og overtatt etter 1. januar 2001 dersom det kan godtgjøres at fiske etter hyse eller sei var en 
vesentlig del av det planlagte driftsgrunnlaget. Dette gjelder ikke personer som deltok i fisket etter torsk, hyse 
eller sei med eget fartøy før 1. januar 2002.  
 
Salg av fartøy med adgang til å delta i gruppe I medfører ikke at ny eier automatisk får adgang til å delta i gruppe 
I. Den nye eier må søke og vilkårene er at kjøper av fartøyet er ført på blad B i fiskermantallet samt at kjøper og 
selger er ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før kjøp av fartøy. Bakgrunnen for denne 
fylkesbindingen er blant annet at man ønsker å ivareta distriktsmessige hensyn. Dispensasjon fra fylkesbindingen 
kan gis ved salg til Nord-Troms eller Finnmark fra annet fylke og ved salg mellom nabofylker når det er naturlig 
å se kjøpers og selgers distrikt som ett område i kvotesammenheng. Fylkene langs Skagerrakkysten anses som ett 
område i kvotesammenheng. Når ny eier får adgang til å delta i gruppe I, faller selgers deltakeradgang bort. 
 
Deltakeradgangen kan heller ikke overføres til annet fartøy på eiers hånd, med mindre Fiskeridirektoratet 
samtykker til slik utskifting. Ved havari eller forlis som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratet 
tillate bruk av leiefartøy, men bestemmelsen skal praktiseres meget strengt. 
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Gruppe II 
Fartøy under 28 meter som ikke oppfyller vilkårene til å delta i gruppe I, kan delta i gruppe II i 2003 når 
følgende vilkår er oppfylt: 
• fartøyet er registrert i merkeregisteret  
• fartøyet er under 28 meter største lengde 
• eier av fartøyet og høvedsmann er ført i fiskermanntallet 
• fartøyet er egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei 
• fartøyet ikke har ringnottillatelse eller torsketråltillatelse 
• fartøyeier ikke har annet fartøy som deltar i gruppe I eller gruppe II 
 
Eier og fartøy som deltar i gruppe II må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratets regionkontor som viser 
at vilkårene er oppfylt.  
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark C-6-4 Deltakerregulering i fisket etter sei med not nord for 62°N 

 
Fiskeridepartementet fastsatte i forskrift av 28. april 1999 om endring av forskrift om regulering av fisket etter 
sei nord for 62°N i 1999, kriterier for deltakelse i fiske etter sei med not. Forskriftsendringen medførte at det ble 
innført en ordning med deltakerbegrensninger i seinotfisket for fartøy over 13 meter største lengde, med virkning 
fra 1. mai 1999. Bakgrunnen for at Fiskeridepartementet innførte deltakerkriterier i dette fiskeriet var den sterke 
tendensen til økning av antall deltakende fartøy i seinotgruppen. Fiskeridepartementet så det som nødvendig å 
begrense deltakelsen i dette fisket, både av hensyn til ressursforvaltningen, avviklingen av fisket og 
lønnsomheten i fisket. 
 
For å kunne delta i fisket etter sei med not i 2003 med notfartøy mellom 13 og 27,5 meter største lengde, må 
fartøyet i tillegg til de generelle vilkårene hatt adgang til å delta i fisket etter sei med not i 2002. 
 
I reguleringsforskriften for 1999 var det inntatt en dispensasjonshjemmel fra aktivitets- og leveringskravet for 
nybygg og brukte fartøy som var påkostet og utrustet for seinotfiske. Fiskeridepartementet vurderte det som 
urimelig å utestenge nye fartøy som var kontrahert før deltakerreguleringen ble innført, og fartøy som var 
påkostet betydelig for å kunne fiske sei med not, der investeringene var gjort før deltakerreguleringen ble innført, 
selv om fartøyet ikke tidligere hadde deltatt i seifiske med not. For å kunne få innvilget dispensasjon måtte eier 
kunne dokumentere tilstrekkelig at fiske etter sei med not skulle utgjøre en vesentlig del av fartøyets 
driftsgrunnlag. I tillegg måtte nybygget være kontrahert før 28. april 1999, og investeringene i forbindelse med 
oppgradering av brukt fartøy til notfartøy måtte være foretatt innen samme fristen. Denne 
dispensasjonsadgangen er ikke videreført.  
 
Det er ikke adgangsbegrensninger for fartøy under 13 meter som fisker sei med not, forutsatt at fartøyet er 
registrert i merkeregisteret, eier/høvedsmann er ført på blad B i fiskermanntallet, og at fartøyet er egnet og utstyrt 
for notfiske. Eier av fartøy som deltar i notfisket med fartøy over 13 meter største lengde kan likevel ikke delta i 
notfisket med et annet fartøy under 13 meter største lengde.  
 
 
Oppdatert  02.09.03 
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Faktaark C-6-5 Deltagerregulering i fisket etter NVG-Sild  

 
Fiskeridepartementet fastsatte 10. desember 2001 forskrift om adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende 
sild for fartøy under 27.50 meter største lengde i 2002. Forskriften medførte at det ble innført en ordning med 
deltakerbegrensninger i fisket etter norsk vårgytende sild, med virkning fra 1. januar 2002. Bakgrunnen for at 
Fiskeridepartementet innførte deltakerkriterier i dette fiskeriet var den sterke tendensen til økning av antall 
deltakende fartøy i sildefisket. Fiskeridepartementet så det som nødvendig å begrense deltakelsen i dette fisket, 
både av hensyn til ressursforvaltningen, avviklingen av fisket og lønnsomheten i fisket. 
 
For å kunne delta i fisket etter norsk vårgytende sild i 2003 må eier og fartøy hatt adgang til å delta i fisket i 
2002. Kriteriene som ble lagt til grunn ved adgangsbegrensingen i 2002 var: 
 
• fartøyet må være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde under 27,50 meter og ha en lastekapasitet 

på 1.500 hl eller mindre 
• eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet 
• eier av fartøyet må ha deltatt med eget fartøy i fisket etter nvg-sild med not eller snurrevad og levert sild i 

minst ett av årene 1998, 1999, 2000 eller før 24. september 2001 
 
Kriteriene som ble lagt til grunn var ansett som relativt liberale slik at dispensasjonsbestemmelsen ble avgrenset 
til de tilfeller hvor det var foretatt en investering med tanke på deltakelse i fisket etter nvg-sild, i forkant av 
offentliggjørelsen av forskriften.  
 
I utgangspunktet var fisket etter nvg-sild med landnot omfattet av deltakerbegrensningen. Men som følge av at 
det var noen fiskere som tradisjonelt har fisket med landnot som ikke klarte å oppfylle deltakerkriteriene, ble 
fisket etter landnot åpnet for alle i 2003. Fisket etter sild med garn er heller ikke omfattet av 
adgangsreguleringen.  
 
Ved adgangsreguleringen i 2002 ble det satt en søknadsfrist for deltakelse i fisket. Dette medførte at en rekke 
fiskere ikke fikk behandlet sin søknad om deltakelse fordi den var innsendt etter fristen. For å muliggjøre at disse 
fikk anledning til å søke i 2003 ble referanseperioden fra 2002 videreført og det ble ikke satt ny frist for når 
søknadene måtte være mottatt i Fiskeridirektoratet.  
 
Salg av fartøy med adgang til å delta i fisket etter nvg-sild medfører ikke at ny eier automatisk får adgang til å 
delta. Den nye eier må søke Fiskeridirektoratet for slik tillatelse. 
 
Deltakeradgangen kan heller ikke overføres til annet fartøy på eiers hånd, med mindre Fiskeridirektoratet 
samtykker til slik utskifting. Ved havari eller forlis som medfører vesentlig driftsavbrudd kan Fiskeridirektoratet 
tillate bruk av leiefartøy, men bestemmelsen skal praktiseres meget strengt. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark C-6-6 Deltakerregulering i kystfisket etter makrell  

 
Fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter makrell i 2003.  
 
Fartøy under 13 meter største lengde:  
Vilkår for deltakelse i gruppe I: 
For kunne delta i gruppe I må fartøyet være registrert i merkeregisteret og ha en største lengde under 13 meter, 
og eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet. 
 
Videre må fartøy som skal fiske med not være egnet, bemannet og utstyrt for deltakelse i fisket med not og ha 
deltatt i fisket med makrell med not og levert mer enn 5 tonn makrell med eget fartøy i minst ett av årene 1998, 
1999 eller 2000, eller fått dispensasjon fra dette vilkåret i 2002.  
 
Videre må fartøy som skal fiske med garn/snøre være egnet, bemannet og utstyrt for deltakelse i fisket med 
garn/snøre og ha deltatt i fisket etter makrell med not eller garn/snøre og levert mer enn 5 tonn makrell med eget 
fartøy i minst ett av årene 1998, 1999 eller 2000, eller fått dispensasjon fra dette vilkåret i 2002.  
 
Vilkår for deltakelse i gruppe II:  
For å kunne delta i fisket med begrenset deltakelse, må fartøyet være registrert i merkeregisteret og ha en største 
lengde under 13 meter og eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. Videre må fartøy som 
skal fiske med not være egnet, bemannet og utstyrt for deltakelse i fisket med not, mens fartøy som skal fiske 
med garn/snøre må være egnet, bemannet og utstyrt for deltakelse i fisket med garn/snøre.  
 
 
Fartøy fra og med 13 til og med 21,35 meter største lengde:  
For å kunne delta i fisket må fartøyet være registrert i merkeregisteret, ha en største lengde fra og med 13 til og 
med 21,35 meter, ha en lastekapasitet på 1.500 hl eller mindre og eier av fartøyet og høvedsmann må være ført 
på blad B i fiskermanntallet.  
 
Videre må fartøy som skal fiske med not være egnet, bemannet og utstyrt for deltakelse i fisket med not og ha 
hatt adgang til å delta i fisket med not i 2002. 
 
Videre må fartøy som skal fiske med garn/snøre være egnet, bemannet og utstyrt for deltakelse i fisket med 
garn/snøre og må ha hatt adgang til å delta i fisket med not eller garn/snøre i 2002. Eier av fartøy som deltok i 
fisket med garn/snøre i 2002 uten å være ført på blad B i fiskermanntallet, kan etter søknad til Fiskeridirektoratet 
i Bergen gis adgang til å delta dersom eier og høvedsmann er ført i fiskermanntallet.  
 
 
Fellesbestemmelse:  
Det er fastsatt adgang til å benytte leiefartøy i fisket etter makrell ved forlis og havari som medfører vesentlig 
driftsavbrudd.  
 
 
Oppdatert  09.09.03 
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Faktaark C-6-7 Deltakerregulering i rekefisket sør for 62°N  

 
Deltakelsen i rekefisket sør for 62°N ble første gang regulert ved inngangen til 1998. Dette ble gjort ut i fra at en 
hadde relativt god lønnsomhet i fisket etter reker, samtidig som reketrålflåten hadde få driftsalternativ. En svikt i 
andre fiskerier kunne medføre økt deltakelse i rekefisket, noe som ville kunne få negative konsekvenser for 
reketrålflåten. Behovet for å adgangsbegrense rekefisket ble bl.a. utredet av et utvalg oppnevnt av Norges 
Fiskarlag. 
 
For å kunne delta i rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak i 2003 må fartøy over 11 meter ha levert reker fisket i 
Nordsjøen eller Skagerrak i ett av årene 2000, 2001 eller 2002. Det er i tillegg satt krav om merkeregistrering av 
fartøy, samt at eier og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet.  
 
For å kunne delta med fartøy under 11 meter må fartøyet være registrert i merkeregisteret, og eier og 
høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 
 
 
Oppdatert  21.08.03 
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Faktaark C-6-8 Deltagerregulering i fisket etter Nordsjøsild 

 
11. desember 2002 fastsatte Fiskeridepartementet for første gang forskrift om begrensning i adgangen til å delta i 
kystfartøygruppens fiske etter nordsjøsild.  
 
Eier med eget fartøy som i 1999, 2000 eller 2001 har fisket og levert følgende kvanta sild er kvalifisert til 
fremtidig deltakelse i dette fisket: 
 
Fartøy under 10 meter 3,0 tonn 
Fartøy mellom 10-14,99 meter 5,0 tonn 
Fartøy mellom 15-20,99 meter 10,0 tonn 
Fartøy mellom 21-21,35 meter 12,5 tonn 
 
118 fartøy antas å ville oppfylle kriteriene for deltakelse i gruppe I. 
 
Etter gitte vilkår vil det kunne gis dispensasjon fra kravene dersom personer har kontrahert eller skiftet ut fartøy i 
2001, eller når kravene ikke er oppfylt på grunn av at eier har hatt tillitsverv i fiskeriorganisasjon eller offentlig 
verv i referanseperioden. Fiskeridirektoratet kan også dispensere fra kravet om levering dersom låssatt 
nordsjøsild har blitt innmeldt og registrert hos Norges Sildesalgslag. 
 
De som ikke er kvalifisert til deltakelse i gruppe I kan fiske sild med not i gruppe II eller med garn. 
 
 
Oppdatert  12.09.03 
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Faktaark C-6-9 Deltagerregulering i fisket etter sei sør  

 
Fisket etter sei sør for 62°N omfatter sei i Nordsjøen og Skagerrak. Bestanden blir forvaltet av EU og Norge i 
fellesskap, hvor Norge blir tildelt 52% av TAC. TAC ble i 2002 fastsatt til 70.200 tonn. Av dette er 4.200 avsatt 
til å dekke tredjeland sitt fiske, slik at den norske kvoten er på 66.000 tonn. Den norske kvoten er fordelt slik: 
konvensjonelle redskap får 8.000 tonn, notgruppen 5.000 tonn og trålgruppen blir tildelt resterende kvantum. 
Dersom notflåten og den konvensjonelle flåten ikke har utnyttet sine kvoter i det enkelte år, har trålerne fått 
adgang til å fiske restkvoten.  
 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag gikk i 2001 inn for at det snarest burde fastsettes adgangsbegrensning i blant 
annet fisket etter sei sør for 62°N for notfartøy og for konvensjonelle fartøy på 15 meter og større. 
Fiskeridepartementet sendte 12. september 2002 ut høringsnotat om regulering av deltakelsen av fisket etter sei 
sør for 62°N i 2003. På bakgrunn av de innsendte høringssvar vedtok Fiskeridepartementet å adgangsregulere 
fisket etter sei med not for fartøy fra og med 13 meter og under 27,5 meter største lengde. Fisket etter sei med 
not for fartøy under 13 meter, og fisket etter sei med konvensjonelle redskap for fartøy under 28 meter største 
lengde, ble ikke adgangsregulert.  
 
For å kunne delta fisket etter sei med not for fartøy fra og med 13 meter og under 27,5 meter i 2003, må fartøyet 
ha fisket og levert minst 3 tonn sei med not sør for 62°N i minst ett av årene 1999, 2000 eller 2001. I tillegg må 
fartøyet være registrert i merkeregisteret, det må være egnet, bemannet og utstyrt for å drive fiske etter sei med 
not, og eier og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.  
 
Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravet om at fartøyet må ha fisket og levert minst 3 tonn sei med not 
sør for 62°N i minst ett av årene 1999, 2000 eller 2001, for fartøy som er kjøpt eller kontrahert før 12. desember 
2002, dersom det kan godtgjøres at seinotfisket var en vesentlig del av det planlagte driftsgrunnlaget.  
 
For fartøy under 13 meter som fisker sei med not, stilles det ikke krav tidligere aktivitet for å få delta i fisket etter 
sei sør for 62°N i 2003. Fartøyet må imidlertid være registrert i merkeregisteret, det må være egnet, bemannet og 
utstyrt for å drive fiske etter sei med not, og eier og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.  
 
For å få delta i fisket etter sei sør for 62°N i 2003 fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap 
stilles det krav om at fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og at eier og høvedsmann må være ført i 
fiskermanntallet. 
 
 
Oppdatert  15.09.03 
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Faktaark C-6-10 Deltagerregulering i fisket etter torsk i Nordsjøen  

 
Fiskeridepartementet fastsatte 6. juni 2003 en forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 
28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62°N, samtidig som 
adgangsforskriften for fartøy over 28 meter ble endret. 
 
Bakgrunnen for at man valgte å innføre adgangsreguleringer var den kritiske bestandssituasjonen for torsk i 
Nordsjøen og at EU og Norge vedtok en reduksjon av torskekvoten fra 49.300 tonn i 2002 til 27.300 tonn i 2003. 
 
Deltakeradgangen skal gjelde alle fartøy uansett lengde. Kvantumskravene for deltakelse settes til 10 tonn for 
fartøyer under 21 meter, 50 tonn for fartøyer fra 21 til 27,99 meter og 100 tonn for fartøyer over 28 meter. Dette 
kvantumet må være fisket og levert i minst ett av årene 2000, 2001 og 2002. Fartøyer mellom 0 og 27,99 meter 
som ikke oppfyller kvantumskravene, kan delta i en gruppe II. Det fastsettes en bifangstregel for fartøyer over 28 
meter som ikke oppfyller kvantumskravene. 
 
Fiskeren må søke om deltakelse innen 31. august 2003, og i den forbindelse fremlegge dokumentasjon som viser 
at kvantumskravet er oppfylt. Fiskere som oppfyller hovedvilkårene for deltakelse (kvantumkravet), gis tillatelse 
til å fiske fra den dato de mottar brev fra Fiskeridirektoratet som bekrefter at deres søknad om deltakelse er 
mottatt. Fisker må imidlertid selv bære risikoen for inndragning dersom Fiskeridirektoratet i senere vedtak slår 
fast at deltakervilkårene ikke er oppfylt. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark C-7 Strukturtiltak i kystfiskeflåten - St. meld. nr. 20 (2002-2003) 

 
Det eksisterer i dag overkapasitet i både i havfiskeflåten og i kystflåten. Overkapasiteten har de siste årene 
bidratt til lav lønnsomhet for mange fartøy i den norske fiskeflåten og fordret strenge kvotereguleringer som har 
ført til at de fleste fartøy har lange perioder med landligge og unyttet fangstevne. Således har overkapasiteten 
hatt negative konsekvenser for flåtens evne til å konkurrere om kvalifisert arbeidskraft og til økonomisk å kunne 
forsvare nybygg og modernisering. Skal næringen beholde sin nåværende posisjon som en viktig bærebjelke for 
kystsamfunnene må forholdene legges bedre til rette for lønnsom næringsvirksomhet ved at den enkelte 
driftsenhet gis rammebetingelser som gjør det mulig å drive lønnsomt. 
 
I havfiskeflåten er det innført virkemidler for å redusere overkapasiteten. Dette har skjedd gjennom at fiskeriene 
er blitt adgangsbegrenset, og ved at det er åpnet for ulike sammenslåings- og strukturordninger innenfor de fleste 
av fartøygruppene i havfiskeflåten.  
 
Den 1. juni 2001 fikk Fiskeridepartementet hjemmel til å kunne innføre ”spesielle kvoteordninger” dvs. frivillige 
drifts- og strukturordninger også for kystflåten. Slike kvoteordninger må utformes ut fra de særtrekk som 
karakteriserer den enkelte fartøygruppe, og kan derfor ikke være kopi av enhetskvoteordningene i havfiskeflåten. 
Med drifts- og strukturordninger vises det til:  
• Strukturordninger er en felles betegnelse for ordninger hvor det blir stilt som vilkår for å få gå inn på 

ordningen at et av fartøyene tas permanent ut av fisket.  
• Driftsordninger er en felles betegnelse for ulike ordninger hvor fartøyene kan bytte kvoter uten at et fartøy 

tas permanent ut av fisket. 
 
 
Stortingsmelding nr. 20 (2002-2003)  Strukturtiltak i kystfiskeflåten 
Regjeringen fremmet en stortingsmelding om strukturtiltak for kystfiskeflåten i slutten av mars 2003. 
Stortingsflertallet sluttet seg til Regjeringens forslag 16. juni 2003. 
 
Behovet for en samlet drøfting av strukturtiltakene for kystflåten var bakgrunnen for at meldingen ble fremmet.  
De fire konkrete forslagene i meldingen kan oppsummeres som følger: 
 

• Innføring av en strukturkvoteordning for kystfartøy i adgangsbegrensede fiskerier i størrelsesgruppene 
15 til 21 meter og 21 til 28 meter. (Se Faktaark C-7-1) 

 
• En prøveordning med driftsordninger for alle kystfartøy under 28 meter i Finnmark og eventuelt andre 

fylker. (Se Faktaark C-7-2)  
 

• Etablering av et Strukturfond, som skal yte kondemneringstilskudd til kystfartøy under 15 meter som 
fisker i adgangsbegrensede fiskerier. (Se Faktaark C-7-3) 

 
• En utredning av spørsmålet om å innføre innkreving av ressursrente. (Se Faktaark E-4) 

 
 
Oppfølging av meldingen 
Fiskeridepartementet er høsten 2003 i full gang med å utforme endelig regelverk for drifts- og 
strukturkvoteordningene med utgangspunkt i høringen som fant sted høsten 2003, og på bakgrunn av det som 
Stortinget nå har bestemt. Utformingen av regelverket vil skje i nær dialog med en rekke ulike personer og 
instanser som har særlig kompetanse på disse områdene. Forskriftene skal ha virkning fra 1.1.2004. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark C-7-1 Strukturkvoteordning  

 
Strukturkvoteordningen vil gjøre det mulig å slå sammen kvoter fra flere fartøy. Hvert fartøy kan innen sin egen 
gruppe tilegne seg opp til tre kvoter. For hver strukturkvote som blir tilegnet for å nyttes i strukturkvoteordningen, 
skal 20% avkortes til fordel for samtlige fartøy i gruppen. Fartøy som blir uten kvote må kondemneres. De 
eksisterende fylkesbindingene vil bli opprettholdt, og det vil heller ikke være tillatt å overføre kvoter mellom 
størrelsesgruppene. Det skal settes et kvotetak på tre kvoter per fartøy. 
 
Strukturkvoteordningen innebærer at en fartøyeier gis mulighet til å kjøpe et annet fartøy, ta det ene permanent 
ut av fiske og få adgang til å fiske det uttatte fartøyets kvote i tillegg til sin egen på gjenværende fartøy. Kvoten 
fra det uttatte fartøy kan også deles på flere andre fartøy. De to alternativene kan illustreres på følgende måter: 
 
I det første eksempelet, alternativ 1, blir kvoten som tidligere er tildelt båt A, delt i to deler. Den største delen på 
80% blir tildelt for fiske med eierens andre båt, båt B. Avkortingsdelen på 20% går tilbake til den lengdegruppen 
det uttatte fartøyet tilhørte, og bidrar således til høyere kvoter for samtlige fartøy i gruppen.  
 

 
 

 
 
I det andre eksempelet, alternativ 2, b
nødvendigvis like store deler. Den stø
E. Avkortingsdelen på 20% går tilbak
likhet med alternativ 1, til høyere kvo
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lir kvoten som tidligere er tildelt båt A, delt i for eksempel fire, ikke 
rste delen på 80% blir tildelt for fiske med andre båter, båtene B, C, D og 
e til den lengdegruppen det uttatte fartøyet tilhørte, og bidrar således, i 
ter for samtlige fartøy i gruppen.  
Alternativ 2
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Faktaark C-7-2 Driftsordning 

 
Driftsordningen som skal gjelde for alle fartøy under 28 m i adgangsbegrensede fiskerier skal innføres som en 
prøveordning i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane i 2004. Ved denne driftsordningen kan fartøyeiere søke om 
samarbeid og utveksling av kvoter for ett kvoteår av gangen. Driftsordningen kan prinsipielt fungere på tre ulike 
måter; 
 
Eksempler på praktiseringen av driftsordninger  
 
1. Fiskeren kan samarbeide med en annen 

fisker og overføre kvotegrunnlaget fra ett 
fartøy til et annet, og ta begge kvotene på 
det ene fartøyet. Båt A og Båt B 
samarbeider, tar begge kvoter på ett fartøy 
og det andre legges ved kai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fiskeren kan velge å spesialisere driften 

innen for eksempel pelagiske fiskerier 
som sild og makrell eller bunnfisk som 
torsk, sei og hyse. Kvotene fra to fartøy 
som begge har adgang til å fiske på alle 
disse fiskeslagene i samme gruppe, kan da 
gjensidig utveksles med det resultat at det 
ene fartøyet får dobbel pelagisk kvote 
mens det andre får dobbel bunnfisk-kvote. 
Båt A og Båt B spesialiserer driften; 
bunnfisk-kvotene samles på ett fartøy, 
mens kvoter av pelagiske fiskeslag samles 
på det andre. 

 
 
 
 
3. Fiskeren kan velge å splitte opp et fartøys 

kvote som fordels på flere andre. En kan 
da velge å beholde noe selv eller legge 
fartøyet i opplag for den gjeldende 
perioden. Her deles for eksempel kvotene 
til båt A av torsk, hyse og sei i tre like 
deler, og de tre mottakende fartøyene får 
alle øket sitt kvotegrunnlag i disse 
fiskeriene. Båt A kan i dette tilfellet ikke 
delta i bunnfiskerier i det året 
kvoteutvekslingen gjelder for. 

 
 Oppdatert  03.09.03 

Faktaark 2003 – 2004 141 
Alternativ 1
Alternativ 3
Alternativ 2
C – Struktur og deltagelse 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Faktaark C-7-3 Strukturfond  

 
Statlige kondemneringsordninger har vært benyttet som strukturtiltak i ulike grupper i den norske fiskeflåten 
gjennom flere tiår. De siste årene har denne type ordninger i all hovedsak vært konsentrert om kystflåten.  
 
Fiskeridepartementet sendte 7. august 2002 ut høringsnotat med forslag til en strukturavgift til finansiering av et 
strukturfond for kondemnering av fiskefartøy. Fondet skulle erstatte de statlige kondemneringsordningene. 
Regjeringen foreslo i notatet å tilføye en ny § 9 b i saltvannsfiskeloven for å gi hjemmel for innkreving av en 
avgift av førstehåndsverdien til et slikt strukturfond. Stortinget godkjente lovhjemmelen 12. desember 2002.  
 
I Stortingsmelding St.meld. nr. 20 (2002-2003) Strukturtiltak i kystfiskeflåten fremmet Regjeringen så et konkret 
forslag om et strukturfond for Stortinget. Stortinget sluttet seg til forslaget 16. juni 2003. 
 
Fondet skal sikre at de som ønsker å trekke seg ut av fisket, skal ha mulighet til dette ved å få 
kondemneringsstøtte fra fondet. Formålet med Strukturfondet er at det skal bidra til en fiskeflåte som er tilpasset 
ressursgrunnlaget gjennom å kjøpe ut og kondemnere kystfartøy. Kvoteandeler som på denne måten blir frigjort, 
skal tilbake til den reguleringsgruppen som det kondemnerte fartøyet tas ut fra, og fordeles flatt til gjenværende 
fartøy. Over tid vil kapasiteten i de enkelte grupper reduseres, samtidig som kvotegrunnlaget økes for 
gjenværende fartøy.  
 
Fakta om Strukturfondet:  

• Strukturfondets midler skal benyttes til kondemneringsstøtte til fiskefartøy i adgangsbegrensede 
fiskerier som ikke får tilgang på strukturkvoteordning, det vil si kystfartøy under 15 meter.  

• Strukturfondet skal finansieres gjennom et avgiftstrekk på førstehåndsomsetningen av fisken. I tillegg 
til de midler som næringen selv frembringer gjennom dette avgiftstrekket, skal fondet kunne tilføres 
midler over statsbudsjettet. 

• Avgiften skal innkreves av fiskesalgslagene.  
• Avgiften skal omfatte alle fiskefartøy  
• Det skal ikke trekkes avgift ved oppgjør til utenlandske fartøy for landinger i Norge.  
• Tildeling av tilskudd fra fondet skal administreres av Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND).  
• Det vil alltid være et vilkår for tildeling av støtte at alle konsesjoner og deltakeradganger knyttet til 

fartøyet blir oppgitt. Konsesjoner og deltakeradganger kan således ikke retildeles for annet fartøy, når et 
fartøy kondemneres med støtte fra Strukturfondet.  

• Fondet og avgiften er avgrenset til fem års varighet fra lovhjemmelens ikrafttredelse. 
 
Forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten ble fastsatt av 
Fiskeridepartementet 30 juni 2003. Forskriften trådte i kraft 1. juli. Avgiftsinnkrevingen ble iverksatt fra 7. juli 
2003. Kondemneringsordningen for 2003 ble kunngjort i august 2003. 
 
I forbindelse med revidert budsjett 2003 vedtok Stortinget Regjeringens forslag om budsjetteknisk håndtering av 
strukturfondet. Dette innebærer at det i 2003 er opprettet en ny utgiftspost og inntekstpost på hhv. kap 1040 og 
kap 4040. Avgiftssatsen for siste halvår av 2003 er på 0,35%. Statlig medfinansiering er i 2003 16,5 mill kr. 
 
 
Oppdatert  13.08.03 
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Faktaark C-8 Enhetskvoteordninger for havfiskeflåten  

 
Hovedregelen i saltvannsfiskeloven § 5 er at kvoter på fartøynivå skal fordeles med utgangspunkt i ”de 
deltakende fartøyer”. Såkalte spesielle kvoteordninger i medhold av saltvannsfiskeloven § 5a, herunder 
enhetskvoteordningene for havfiskeflåten, er et unntak fra denne hovedregelen. 
 
Enhetskvoteordningene har tidligere vært midlertidige ordninger, og har vært brukt i perioder helt siden 
begynnelsen av 1980-tallet for torsketrålflåten. I dag er lovhjemmelen permanent, og omfatter alle fartøygrupper 
som er underlagt adgangsbegrensninger. 
 
Formålet med ordningene er å bidra til å redusere antall fartøy i en gruppe hvor fangstkapasiteten overstiger 
tilgjengelig kvotegrunnlag i overskuelig fremtid. Dersom antall fartøy blir redusert, blir tilgjengelig 
fangstkvantum pr gjenværende fartøy større enn det ellers ville vært. Dette vil dermed i neste omgang bidra til 
bedre lønnsomhet for hvert enkelt fartøy i gruppen i fremtiden. 
 
For å legge til rette for at rederiene selv står for denne tilpasningen, har man gjennom enhetskvoteordningene gitt 
vedkommende rederi i en fastsatt periode – 13 år, eller 18 år hvis et fartøy blir kondemnert – anledning til å fiske 
det kvantum som ellers ville blitt tildelt som kvote til et fartøy som tas ut av fiske. Enhetskvoteordningene er 
således å betrakte som privatfinansierte kondemneringsordninger. Fra det enkelte rederis synsvinkel er 
enhetskvoteordningen også en mulighet for å investere i utvidet kvotegrunnlag for eget fartøy, og dermed 
forlenget driftstid i løpet av året, dersom man tar ut av fiske et fartøy med samme type konsesjon og som man 
allerede eier eller anskaffer for dette formål. 
 
Vi har nå enhetskvoteordninger for 
• torsketrålflåten 
• ringnotflåten 
• grønlandsrekeflåten 
• konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter  
• seitrålerne 
• industritrålflåten 
 
Hovedvilkårene for å bli tildelt enhetskvote er de samme i alle ordningene: 
• at et fartøy blir tatt ut av fiske, 
• at alle konsesjoner og evt deltakeradganger knyttet til fartøyet blir oppgitt og 
• at det blir tinglyst i Skipsregisteret at fartøyet ikke kan nyttes i fiske eller selges ut av landet uten 

fiskerimyndighetenes samtykke. 
 
Enhetskvote tildeles for 13 år, eller 18 år dersom det uttatte fartøyet blir kondemnert. 
 
Det er fastsatt ulike begrensninger i noen av ordningene for å ivareta distriktsmessige hensyn. Således er det, 
med visse unntak, ikke adgang til å tildele enhetskvote til en sør-norsk torsketråler på grunnlag av uttak av en 
torsketråler som var registrert i Nord-Norge før 1. januar 1996. I ordningene for ringnot og konvensjonelle fartøy 
på eller over 28 meter er det gitt regler om avkorting for å oppnå den samme distriktspolitiske målsettingen om å 
unngå at nord-norske fartøy blir tatt ut av fiske til fordel for sør-norske. 
 
Enhetskvoteordningene har videre regler om kvotetak pr fartøy og pr rederi, for å motvirke en ønsket 
konsentrasjon av kvoter på få hender. Kvotetakene er noe ulike fra ordning til ordning, alt etter forholdene i hver 
enkelt fartøygruppe. 
 
 
Oppdatert  22.07.03 
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Faktaark C-8-1 Rederikvoteordningen  

 
Regler om rederikvoteordning for visse grupper innenfor havfiskeflåten ble fastsatt 21. juni 2002. Hensikten med 
disse ordningene er å legge til rette for en praktisk avvikling av fisket, å legge til rette for en lønnsom fartøydrift 
og for at tilgjengelige kvoter kan fiskes med begrenset innsats av produksjonsfaktorer, innenfor de rammene som 
settes av de øvrige fiskeripolitiske målsettingene og av regulerings- og konsesjonssystemet for øvrig. 
 
Innenfor rederikvoteordningen er det to ulike ordninger: 
• den såkalte hovedordningen, hvor samtlige kvoter av fiskeslag som er omfattet av enhetskvoteordningen for 

vedkommende fartøygruppe og som er tildelt for fiske med ett fartøy, blir tillatt fisket med ett eller flere 
andre fartøy, og 

• den såkalte slumpfiskeordningen, hvor mindre gjenstående deler av kvotene for flere fartøy etter en viss dato 
kan samles for fiske med ett fartøy. 

 
Rederikvoteordningen kan nyttes av flerbåtsrederier, såkalte samarbeidende eller sammensluttede rederier, dvs 
rederier som har etablert et eierfellesskap, med eller uten felles administrasjon og styringsorgan, og av 
enbåtsrederier som har inngått en bindende avtale for minst tre år om samarbeid. 
 
Vilkårene for å nytte hovedordningen er at man først har nyttet enhetskvoteordningen og at det fartøyet det skal 
overføres kvote fra, tas ut av alt fiske under norsk og utenlandsk flagg i det året man skal nytte 
rederikvoteordningen. 
 
Kravet om at man først skal ha nyttet enhetskvoteordningen, er stilt for å unngå at hovedordningen svekker 
incitamentet til å nytte enhetskvoteordningen. Av samme grunn er det også fastsatt at rederikvoteordningen ikke 
kan nyttes for en større kvotefaktor årlig av hvert fiskeslag enn den kvotefaktor som var satt for det fartøyet som 
permanent er tatt ut av fiske gjennom enhetskvoteordningen, og at hovedordningen ikke kan nyttes i mer enn tre 
år. 
 
Vilkårene for å nytte slumpfiskeordningen er kun at det fartøyet som ikke skal nyttes i fiske etter vedkommende 
fiskeslag, blir tatt ut av fiske for resten av vedkommende år. 
 
Reglene for rederikvoteordningen er gitt i samme forskrift som enhetskvoteordningen for vedkommende 
fartøygruppe, og er innført for 
• torsketrålflåten, 
• ringnotflåten, 
• konvensjonelle fartøy på eller over 28 meter, og 
• industritrålflåten (kun slumpfiskeordningen). 
 
 
Oppdatert  23.07.03 
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D Omsetning 
 
 
 
 

 
Henningsvær under Lofotfiske mars 2003. Foto: Geir M. Lerbukt 
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Faktaark D-1 Råfiskloven  

 
Lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk (råfiskloven) regulerer førstehåndsomsetningen av fisk. 
Kongen kan bestemme at det skal være forbudt å omsette eller utføre råfisk eller produkter derav dersom fisken 
ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av et salgslag. Dette gjelder uansett hvor fisken er 
fanget. 
 
Loven kom i stand etter at det på 1930 tallet hadde vært en periode med store svingninger i sildeprisene, og 
fiskerne ble tapere i et marked der kjøperne hadde stor makt. Allerede i 1929 ble det etablert en viss 
lovbeskyttelse for omsetning av sild. Torskesektoren fulgte etter i 1938 da det ble etablert en midlertidig 
råfisklov og Norges Råfisklag be stiftet. I 1951 gjøres loven permanent, og tvilsspørsmål i forhold til 
salgslagenes kompetanse avklares. Råfiskloven må sies å ha lagt en viktig del av grunnlaget for den stabile 
utvikling i førstehåndsomsetningen i fortsettelsen. 
 
Loven har som formål å øke lønnsomheten i fiskerinæringen gjennom å sikre gode og stabile priser. Dette skal 
skje ved at råfisk førstehåndsomsettes gjennom et salgslag godkjent av departementet. Per i dag er det seks 
salgslag i Norge. Salgslagene er gitt utvidede fullmakter til å regulere førstehåndsomsetningen. Nærmere om 
dette, se Faktaark D-2. 
 
 
Oppdatert  12.08.03 
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Faktaark D-2 Førstehåndsomsetning / salgslagene  

 
I henhold til lov av 14. desember 1951 om omsetning av råfisk (råfiskloven), kan Kongen bestemme at det skal 
være forbudt å tilvirke, omsette eller utføre råfisk eller produkter derav dersom fisken ikke i første hånd er 
omsatt gjennom eller med godkjenning av et salgslag. Dette gjelder uansett hvor fisken er fanget. 
 
Salgslaget må være godkjent samtidig som vedtektene må godkjennes av vedkommende departement. Det er i 
dag seks salgslag som er godkjent av myndighetene. 
 
Salgslagene har gjennom råfiskloven blitt tillagt vide fullmakter til å regulerer førstehåndsomsetningen av fisk i 
Norge. Fremforhandling av minstepris3 for den enkelte art og kontrollere at prisbestemmelsene overholdes 
inngår i disse fullmaktene. Omsetningssystemet sikrer den nødvendige stabiliteten for fiskerne. Videre bidrar 
systemet til gjennomføringen av ressurskontroll som utføres av direktoratet.  
 
Utfyllende bestemmelser om førstehåndsomsetningen er gitt i Kronprinsregentens resolusjon av 29. juni 1990 
(råfiskforskriften) med senere endringer.  
 
Organiseringen av førstehåndsomsetningen 
Salgslagene er tillagt kompetanse til å fastsette forretningsregler som utfyller lagets generelle salgsvilkår og 
myndighet til å regulere fangster i den grad markedsforholdene tilsier dette. Salgslaget kan også dirigere 
fangstene til andre landingssteder dersom dette er nødvendig for å sikre en rasjonell omsetning av fangstene sett i 
forhold til tilgjengelig landingskapasitet. 
 
Salgslagene og deres virkeområder: 
 
Norges Sildesalgslag organiserer førstehåndsomsetningen av pelagisk fisk til konsum og til industrielle formål 
(fiskemel og -olje) i hele landet.  
 
Norges Råfisklag dekker området fra den russiske grensen til og med Nordmøre og har omsetningseneretten for 
de arter som fremgår av råfiskforskriften § 1, 1. ledd samt ål. 
 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag dekker regionene Sunnmøre og Romsdal i Møre og Romsdal fylke og har 
omsetningseneretten for de arter som fremgår av råfiskforskriften § 1, 1. ledd samt ål. 
 
Vest-Norges Fiskesalslag dekker fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland og har omsetningseneretten for de 
arter som fremgår av råfiskforskriften § 1, 1. ledd samt ål. 
 
Rogaland Fiskesalgslag S/L dekker Rogaland fylke og har omsetningseneretten for de arter som fremgår av 
råfiskforskriften § 1, 1. ledd samt ål. 
 
Skagerakfisk S/L dekker området fra Vest-Agder til svenskegrensen og har omsetningseneretten for de arter som 
fremgår av råfiskforskriften § 1, 1. ledd samt ål. 
 
Kontroll med salgslagenes aktiviteter 
Departementets rolle i forhold til salgslagene er i stor grad å kontrollere at laget holder seg innenfor rammen av 
de fullmakter som er gitt i medhold av råfiskloven.  
• Salgslagene kan ikke organisere førstehåndsomsetningen ut over det som følger av loven 
• De vedtak og reguleringer som fastsettes av salgslaget må kunne ledes ut av råfiskloven 
• Forvaltningsloven gjelder også i forhold til salgslagenes aktiviteter i den grad de utløver offentlig 

myndighet. Dette innebærer blant annet at vedtak fattet av laget i mange tilfelle må regnes som 
enkeltvedtak, og således følge vanlige saksbehandlingsregler. Videre er de generelle bestemmelser som 
salgslagene fastsetter om omsetningen å regne som forskrifter. Dette innebærer krav til høring og 
publisering som følger av forvaltningsloven.  
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• Salgslagenes forretningsregler må som nevnt godkjennes av departementet. Dette gjelder også dersom det 
foretas endringer i disse. 

• Departementet godkjenner satsen til lagsavgiften (avgiften skal dekke utgifter salgslaget har i forbindelse 
med organiseringen av førstehåndsomsetningen) 

• Departementet har oppnevnt ”Statens kontrollør” for hvert av salgslagene. Kontrolløren skal følge opp 
legalitetskontrollen i forhold til beslutninger fattet av laget. 

• Førstehåndsomsetning systemet er under kontinuerlig kontroll og overvåkning av Fiskeridepartementet og 
Stortinget. Hvert annet år avgir departementet en stortingsmelding hvor det redegjøres for gjennom føringen 
av råfiskloven (og fiskeeksportloven) som redegjør for salgslagenes aktiviteter. Forrige melding ble lagt 
frem i desember 2001 (St. meld. nr 8 (2001-2002)) og omhandlet perioden 1999 og 2000. 

 
Publisering av salgslagenes generelle bestemmelser om førstehåndsomsetningen i sitt distrikt 
Beslutningene som salgslagene fatter gjelder for alle fiskere som lander i lagets geografiske område. De 
generelle bestemmelsene om organiseringen av omsetningen samt vilkårene for omsetning gjennom laget sendes 
ut til den enkelte fisker etter at de er fastsatt av salgslaget. I tillegg gis denne informasjonen til alle kjøpere. 
Enkelte av lagene publiserer i tillegg bestemmelsene i fiskeripressen. Publisering i Norsk Lovtidend er valgfritt, 
men det kan bestemmes å påby dette.  
 
Salgslagenes kontrolloppgaver 
Det følger av råfiskloven at salgsorganisasjonene har ansvaret for å sikre at loven og tilstøtende regelverk 
etterleves. Lagene medvirker også til gjennomføring av ressurskontroll. Denne kontrollen består primært av 
registrering av landingsopplysninger som oversendes direktoratet og kvotekontroll. Salgslagene bidrar også med 
kontrollpersonell på kai.  
 
I 2001 ble salgslagenes kontrollplikt utvidet og ytterligere forankret i lovverket gjennom en endring i råfiskloven 
(§ 7). Departementet arbeider nå med å fastlegge innholdet og omfanget av lagenes innsats i dette henseende. 
 
Forholdet til annet regelverk 
Førstehåndsomsetningen av fisk reguleres berøres også av andre regelverk. For å få det totale bildet i forhold til 
transitt, landinger import og eksport av fiskeriprodukter, må det ses hen til tollregelverket, veterinær 
grensekontroll, opprinnelsesregler og nødvendigheten av ressurs kontroll og -overvåking. Disse elementene vil 
variere fra tilfelle til tilfelle, avhengig av om fisken er i transitt, lagret på fryselager etc. 
 
 
Oppdatert  12.08.03 
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Faktaark D-3 Handelsavtaler – WTO (GATT), EØS  

 
Norge er i ferd med å innta posisjonen som verdens ledende fiskeeksportør. Over det meste av verden hvor 
fiskeprodukter kjøpes er norsk fiskerinæring tilstede. I enkelte viktige markeder er vi markedsledende med 
betydelige markedsandeler. Det at Norge gjennom eksporten av fiskeprodukter er tilstede i over 150 land, sier 
noe om næringens internasjonale karakter, og om vår avhengighet av gode handelsrammebetingelser. Handel- og 
eksport er hovedsakelig HMAs arbeidsfelt, men også i RUHA bidrar i oppfølgingen av de viktigste 
internasjonale handelsavtaler for Norge: WTO (GATT) og EØS-avtalen. 
 
Betydningen for fiskerinæringen 
EU-markedet er stadig Norges viktigste marked. Norsk samhandel med EU utgjør i dag i overkant av 70% av vår 
totale utenrikshandel. Også i fremtiden vil dette markedet være det viktigste for norsk eksport av 
sjømatprodukter. Det siste tiåret har markedene utenfor EU blitt relativt viktigere, men fremdeles går mer enn 50 
% av sjømateksporten fra Norge til EU. En utilfredstillende EØS-avtale samt bedrede handelsbetingelser 
gjennom den pågående forhandlingsrunden i WTO kan føre til en ytterligere vridning til markeder utenfor EU. 
 
På tross av at norske eksportører av fisk og fiskeprodukter gjennom Uruguay-runden har fått relativt store 
reduksjoner på en rekke bundne tollsatser (den gjennomsnittlige tollsatsen ble redusert fra 6,1% til 4,1%), er det 
fremdeles mye som gjenstår. Tollnivået er fremdeles høyt, det er for stor grad av tollskalering (dvs. økende 
tollsatser ved økt bearbeidingsgrad), og det er få bundne tollsatser. I tillegg er norsk fiskerinæring utsatt for en 
rekke ikke-tariffære handelshindringer. 
  
En viktig målsetting for fiskerinæringen i den pågående forhandlingsrunden i WTO er å oppnå en betydelig 
markedsadgangsforbedring gjennom en betraktelig tollreduksjon for alle viktige produkter i alle viktige 
markeder, samt å søke å redusere de meget høye tollsatsene og avvikle de ubetydelige. 
 
General Agreement on Trade and Tariffs - GATT 
Generalavtalen om tolltariffer og handel, GATT, trådte i kraft 1. januar 1948. 23 land var med fra begynnelsen, 
blant dem Norge. Gjennom åtte forhandlingsrunder er verdenshandelen blitt gradvis liberalisert og omfattende 
bindende kjøreregler er utviklet for internasjonal handel. Avtaleverket foreskriver ikke frihandel, men handel 
basert på et globalt regelverk som stiller alle land, store som små, på like fot. Regelverket er basert på 
prinsippene om ikke-diskriminering og innsyn. Norge har deltatt aktivt i alle forhandlingsrundene.  
 
World Trade Organization - WTO  
WTO ble opprettet 1. januar 1995 som et resultat av den såkalte Uruguay-runden. Med WTO som selvstendig 
organisasjon fikk det multilaterale handelssystemet en ny og permanent struktur. WTO-avtalen omfatter regler 
for handel med varer og tjenester og de handelmessige sidene ved immaterielle rettigheter, samt et mer effektivt 
system for løsning av handelstvister mellom medlemmene. I dag har WTO 146 medlemmer (pr. 4. april 2003). 
Langt de fleste av WTOs medlemmer er utviklingsland.  
 
På WTOs fjerde ministerkonferanse i Doha i november 2001 var alle WTO landene enige om å sette i gang en 
ny bred forhandlingsrunde. Viktige forhandlingstemaer for fiskeri og havbruksnæringer er markedsadgang for 
industrivarer og forhandlinger om forbedringer/innstramminer i subsidie og antidumpingregelverket. 
Ministerkonferansen i Cancun i Mexico i september 2003 vil være en viktig milepæl i forhandlingene.  
 
Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet - EØS 
EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 og er et omfattende samarbeid mellom EU og EFTA om et økonomisk 
samarbeidsområde. De grunnleggende prinsipper for avtalen er; fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, fri 
bevegelighet for tjenester, fri bevegelighet for kapital og opprettelsen av et system som sikrer at konkurransen 
ikke vris (like konkurranse- og statsstøtteregler). 
 
Avtalens bestemmelser om det frie varebyttet gjelder for de fleste varer med unntak av jordbruks- og 
fiskeriprodukter. Bestemmelser som regulerer handelen med fisk og fiskevarer er inntatt i Protokoll 9, jfr. 
artikkel 20 i avtalen. Bestemmelser knyttet til kvalitetskontroll av fisk er inntatt i Vedlegg I, jfr. artikkel 17 i 
avtalen. EØS-avtalen omfatter ikke bestemmelser knyttet til ressurspolitikken. 
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Protokoll 9:  
Bestemmelser knyttet til handels- og konkurranseforhold er gitt i Protokoll 9. I henhold til artikkel 1 forpliktet 
EFTA-landene seg til å avvikle sin importtoll på fisk, mens EU forpliktet seg til følgende (jfr. art. 2): 
• å fjerne tollsatsene for viktige hvitfiskprodukter 
• ingen endringer for sild, makrell, laks, reker, sjøkreps og kamskjell 
• for alle andre produkter: nedtrapping til 30% av nivået på basistollsatsen innen 1.1.97 
 
I henhold til artikkel 2 har EU også forpliktet seg til ikke å anvende kvantitative importrestriksjoner eller tiltak 
med tilsvarende virkning. 
 
Forutsetningen for å oppnå disse tollettelsene er at fisken har EØS-opprinnelse (art. 3). Bestemmelsene 
vedrørende opprinnelse har senere blitt endret som følge av det nye systemet med europeisk kumulasjon. 
Systemet innebærer i korthet at innsatsvarer innen ulike frihandelsavtaler kan benyttes om hverandre uten at 
varen mister opprinnelsesstatus. 
 
Gjennom artikkel 4 i Protokoll 9 er Norge forpliktet til å avskaffe statsstøtte som vrir konkurransen og endre 
markedsordninger som vrir konkurransen. Disse bestemmelsene er utdypet i en felleserklæring4 i tilknytning til 
avtalen som fastslår at våre ordninger skal vurderes i forhold til EUs eget regelverk bl.a. i tilknytning til den 
felles fiskeripolitikk.  
 
Siste del av art. 4 berører spørsmål tilknyttet antidumping- og antisubsidietiltak hvor det framgår at partene skal 
gjøre sitt beste for å sikre konkurransevilkår som gjør det mulig for de andre avtalepartene å avstå fra å anvende 
slike tiltak.  
 
Artikkel 5 fastslår fiskefartøyers adgang til havner på andre avtaleparters territorium, men gir samtidig anledning 
til å nekte ilandføring fisk av en fiskebestand av felles interesse når det foreligger alvorlig uenighet om 
forvaltningen av den.  
 
Artikkel 6 omhandler gjennomføringen av bestemmelsene i protokollen, mens artikkel 7 fastslår at ytelser gitt i 
tidligere avtaler går foran bestemmelsene i Protokoll 9 i den utstrekning disse gir oss gunstigere 
handelsordninger. 
 
EUs utvidelse 
Som en følge av at EU i 2004 får en rekke nye medlemsland har Norge og EU undertegnet (3. juni) en bilateral 
løsning for handelen med fisk etter EUs utvidelse. Norge har fått kompensasjon for bortfall av frihandelen med 
fisk med tiltredelseslandene i form av tollfrie importkvoter til EU for våre viktigste eksportprodukter av sild og 
makrell. Det gjelder fryst sildefilet og sildelapper, fryst rund sild og fryst rund makrell. Disse produktene utgjør 
det alt vesentligste av norsk fiskeeksport til tiltredelseslandene.  
 
Fiskeriløsningen innebærer følgende tollfrie kvoter: 67 000 tonn fryst sildefilet og sildelapper, 44 000 tonn fryst 
rund sild og 30 500 tonn fryst rund makrell. 
 
De tollfrie kvotene er basert på handelstall for perioden 1999 - 2001. Dette er de 3 beste årene for norsk eksport 
til tiltredelseslandene. Kvotene er oppjustert med et påslag på ca. 20 % i forhold til grunnlaget for beregningene, 
med fradrag for den delen av året EU har tollfri import. De inneholder m.a.o. et dynamisk element som ivaretar 
mulighetene for utvikling i den tollfrie handelen i forhold til dagens nivå.  
 
I tillegg til kvotekompensasjonen vil gjeldende tollsats på 15 prosent for fryste doble sildefileter (sildelapper) til 
EU bli redusert til 3 prosent fra 1. mai 2004. Sildefileter og sildelapper vil heretter ha samme tollpreferanse. 
Sildelapper er det største enkeltproduktet som eksporteres til tiltredelseslandene.  
 

                                                           
4 Felleserklæring om den omforente fortolkning av artikkel 4 nr.1 og 2 i protokoll 9 om handel med fisk og andre 
produkter fra havet  
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Norge har også fått en økning i den tollfrie kvoten på frosne pillede reker fra 5 500 tonn til 8 000 tonn. Norge vil 
samtidig iverksette EØS-avtalens forutsetning om transitt, det vil si at EU-fartøyer kan lande og transportere fisk 
gjennom Norge for videre omsetting i EU. 
 
Norge og EU er også enige om å søke å harmonisere opprinnelsesreglene for fisk. Formålet med dette er å gjøre 
handelen med fisk enklere og samtidig redusere de administrative byrdene for næringen. 
 
I forhold til dagens eksport av sild og makrell til tiltredelseslandene, er forhandlingsresultatet etter 
Fiskeridepartementets oppfatning tilfredsstillende. EU er en tollunion, og alle handelsbetingelser gjelder for EU i 
sin helhet. Kvotene kan altså benyttes av både nye og gamle EU-land. I praksis betyr dette at EU markedet nå i 
større grad åpnes for norsk makrell og sild, et marked som pelagisk sektor tidligere langt på vei var utstengt fra 
som følge av høye tollsatser. 
  
Protokoll 13: 
Artikkel 26 i EØS-avtalen forbyr bruken av antidumping- eller utjevningsavgifter, men dette forbudet begrenses 
i Protokoll 13 til å gjelde områder som omfattes av bestemmelsene i avtalen, og hvor Fellesskapets regelverk er 
fullt ut innarbeidet i avtalen. Fellesskapets regelverk er ikke fullt ut innarbeidet hva gjelder fiskerisektoren (jfr. 
ovenfor), derfor omfattes ikke fiskerisektoren av forbudet.  
 
Protokoll 46: 
Denne protokollen inneholder en utviklingsklausul for samarbeidet på fiskerisektoren med følgende tekst: ”I lys 
av resultatene av to-årlige gjennomgåelser av status i samarbeidet i fiskerisektoren vil avtalepartene søke å 
utvikle samarbeidet på en harmonisk, gjensidig fordelaktig basis, hver inne rammen av sin fiskeripolitikk. Den 
første gjennomgåelse vil finne sted innen utgangen av 1993”. Så langt har det ikke vært foretatt noen slik 
gjennomgåelse av status i samarbeidet på fiskerisektoren, men denne protokollen vil bl.a. kunne benyttes til å 
forbedre markedsadgangen for norsk fisk på EU-markedet.  
 
 
Oppdatert  13.08.03 
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Faktaark D-4 Konvensjonen om internasjonal handel med truede dyr- og 
plantearter – CITES  

 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Konvensjonen om 
internasjonal handel med truede dyre- og plantearter ble vedtatt 3. mars 1973. Norge ratifiserte konvensjonen 
den 27. juli 1976. Pr. september 2003 har 163 parter sluttet seg til konvensjonen. 
 
Konvensjonen regulerer internasjonal handel med eksemplarer av arter fra vill fauna eller flora som enten er 
truet av utryddelse eller kan bli det dersom ikke handelen reguleres. Arter som omfattes av konvensjonen kan 
føres opp på tre forskjellige lister. Liste I skal omfatte dyre- og plantearter som er truet av utryddelse, hvor 
kommersiell internasjonal handel i praksis er forbudt. Liste II skal omfatte arter, hvor inn- og utførsel må 
begrenses for å sikre deres fremtid. Liste III omfatter arter som er innmeldt unilateralt og som ikke krever 
beslutning fra partsmøtet. Innførsel av arter på denne listen krever opprinnelsessertfikat eller eksporttillatelse.  
 
Vågehval ble i 1983 ført opp på liste I, men Norge reserverte seg mot denne listeføringen i CITES. Formelt sett 
kunne vi således eksportere til land som enten selv har tatt en slik reservasjon, eller til land som ikke er medlem i 
CITES. På grunn av hvalsakens sensitive karakter har Norge først i 2001 åpnet for at man kan gi tillatelse til 
eksport av hvalprodukter (se Faktaark A-30 om Hvalfangst). Tillatelse til å eksportere gis på nærmere bestemte 
vilkår og i form av eksportlisens. Det er etablert et databasert register med oversikt over DNA-profilen til hver 
enkelt vågehval som er tatt i den norske fangsten. Registeret kan brukes til å overvåke handel med norske 
hvalprodukter, og skille slik handel fra mulig handel med hvalprodukter fra andre kilder. Det tillates kun eksport 
til land som kan foreta DNA-testing av importerte produkter gjennom et liknende system som det vi har etablert i 
Norge.  
 
Fra norsk side har arbeidet i CITES gjennom en årrekke i hovedsak vært rettet mot å få nedlistet vågehval fra 
liste I. Det er på det rene at de to bestandene av vågehval i våre områder ikke er truet av utryddelse, men tvert 
imot er i god forfatning. Under CITES-møtet i Harare sommeren 1997 oppnådde Norge bred støtte for sitt 
forslag om å tillate handel med vågehvalprodukter, men oppnådde ikke det nødvendige 2/3 flertall for fjerning av 
vågehval fra listen over truede arter. Norge fremmet et nytt forslag om å liste ned de to bestandene av vågehval 
som Norge driver fangst på, til CITES partskonferanse i april 2000 i Nairobi, Kenya. Forslaget oppnådde heller 
ikke her det nødvendige flertall. Siden man ikke oppnådde flertall etter å ha fremmet nedlistingsforslag ved tre 
påfølgende partsmøter ble det bestemt at Norge ikke skulle fremme nedlistingsforslag ved partsmøtet i Santiago, 
Chile i 2002. Imidlertid fremmet Japan nedlistingsforslag for flere vågehvalbestander uten å oppnå flertall. 
 
Det har siden midten av 1990-tallet vært en økende interesse i CITES om å listeføre fisk og andre marine arter. 
FAO gjennom fiskerikomiteen (COFI) engasjert seg i dette spørsmålet. Fra norsk side har man hatt 
betenkeligheter ved at CITES skal ha en aktiv rolle i fiskeriforvaltningen. Vi har på prinsipielt grunnlag gått imot 
listeføring av kommersielle marine arter til følgende er avklart: 

• reviderte listekriterier som tar høyde for de spesifikke naturlige bestandssvingninger til marine arter. 
Reviderte kriterier skal fremmes for neste partsmøte (CoP 13) i Bangkok, Thailand i 2004.  

• hvilke implikasjoner listeføring kan ha for fiskeriforvaltningen. FAO/COFI vil utrede ulike sider av 
dette gjennom ekspertkonsultasjoner i 2004. 

• formalisering av samarbeidet mellom CITES og FAO gjennom et memorandum of understanding 
(MoU) der FAOs rolle i fiskeriforvaltningen er tydelig og CITES-sekretariatets hensyntaken til FAOs 
synspunkter blir klargjort. 

 
Norge ved bl.a. Fiskeridepartementet arbeider aktivt i de ulike prosessene som nevnt over, både gjennom CITES 
og FAO. 
 
Ved siste partsmøte i CITES (CoP 12) i 2002 ble flere marine dyr listet, bl.a. hvalhai og brugde samt alle arter av 
sjøhester. Vi anser det som høyst sannsynlig at dette skaper presedens og at nye forslag om listing, spesielt for 
haiarter vil bli fremmet ved neste partsmøte. 
 
Neste partsmøte (CoP 13) vil bli avholdt i Bangkok, Thailand 2. - 14. oktober 2004. 
 
Oppdatert  17.10.03 
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E Økonomi og plan 
 
 
 
 
 

 
Henging av fisk på hjell ved Henningsvær, Lofoten mars 2003. Foto: Geir M. Lerbukt 
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Faktaark E-1 Statsbudsjettet 2004 

 
Ressurs- og utredningsavdelingen deltar aktivt i arbeidet med Fiskeridepartementets forslag til statsbudsjett. 
Formålet med deltakelsen er å sikre at de økonomiske sider ved forvaltningen av de marine ressurser blir 
ivaretatt i budsjettet. Avdelingen samarbeider nært med de underliggende etater i utarbeidelsen og oppfølgingen 
av statsbudsjettet. Dette gjøres gjennom fagmøter, etatsmøter og dialog mellom avdelingen og etatene.  
 
Planen for avdelingens aktivitet knyttet til utarbeidelse og oppfølging av statsbudsjettet gjennom året ser slik ut: 
 
Januar  Utarbeidelse av forslag til satsinger for neste år. 
 
Mars  Etatsmøter – gjennomgang av aktivitet siste halvår. 
 
Mai - juni  Tekstinnspill til statsbudsjettet mottas fra underliggende etater. 
 
Juni - juli  Utarbeidelse av tekst til statsbudsjettet (1. utkast). Forslaget oversendes politisk ledelse for 

gjennomgang. 
 
August 1. utkast kommer i retur fra politisk ledelse for justeringer. 2. utkast utarbeides straks og 

leveres tilbake til politisk ledelse for gjennomgang. Kun små justeringer foretas etter dette. 
 
September Budsjettet trykkes 
 
Oktober Statsbudsjettet legges frem for Stortinget. 
 
November Etatsmøter med blant annet gjennomgang av det foreslåtte statsbudsjett.  
 
Desember Statsbudsjettet vedtas av Stortinget 
 
 
Nasjonalbudsjettet 
Ressurs- og havavdelingen bidrar også aktivt i Fiskeridepartementets arbeid med nasjonalbudsjettet. 
 
Nasjonalbudsjettet er en oversikt over landets forventede utvikling i det kommende året, herunder forventede 
inntekter og utgifter for staten. I forbindelse med nasjonalbudsjettet innhentes innspill fra avdelingene i 
Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet om bruttoproduksjon, bruttoinvesteringer, import og eksport, og 
forventet utvikling for disse størrelser, innen fiske- og fangst og havbruk.  
 
 
Oppdatert  13.08.03 
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Faktaark E-2 Budsjettnemnda for fiskenæringen  

 
Budsjettnemndas oppnevning, mandat og arbeid 
Som et ledd i omleggingen av forhandlingene om statsstøtte til fiskenæringen ble det i 1964 inngått en 
hovedavtale for fiskenæringen mellom Norges Fiskarlag og staten ved Fiskeridepartementet. Denne avtalen ble 
underskrevet av partene den 3.6.1964. 
 
I hovedavtalens § 5 het det: 
 
Beregningsmateriale: 
 
"Departementet nedsetter en budsjettnemnd for fiskenæringen med representanter for næringen og myndighetene. Nemnda skal ha 
til oppgave å legge statistisk og annet materiale best mulig til rette for forhandlingene. Det nærmere mandat for nemnda utformes av 
departementet i samråd med Norges Fiskarlag." 
 
Det skal tas sikte på å stille opp årlige totalregnskap og totalbudsjett for næringen. 
 
"Departementet vil i samråd med Norges Fiskarlag sørge for å utrede spørsmålet om beregninger av lønnsevne under normale 
fangstforhold for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøy som brukes til fiske året rundt. Departementet vil videre i samråd med 
Norges Fiskarlag få gjennomført best mulige driftsøkonomiske undersøkelser for et representativt utvalg av slike fartøy." 
 
Medlemmer av Budsjettnemnda, oppnevnt for perioden 2002-2004, er: 
 

Seksjonssjef Ann Lisbet Brathaug, Statistisk sentralbyrå, formann 
Avdelingsdirektør Jan Frederik Danielsen, Fiskeridepartementet 
Underdirektør Grethe Aa. Kuhnle, Fiskeridirektoratet 
Økonomisjef Erling Holmeset jr., Norges Fiskarlag 
Fisker Nils Olsen, Norges Fiskarlag 

 
Varamedlemmer: 
 

Seksjonssjef Ole Osvald Moss, Statistisk sentralbyrå, for seksjonssjef Brathaug 
Rådgiver Line Dyb, Fiskeridepartementet, for avdelingsdirektør Danielsen 
Avdelingsdirektør Sigmund Engesæter, Fiskeridirektoratet, for underdirektør Kuhnle 
Rådgiver Jørn E. Pedersen, Norges Fiskarlag, for økonomisjef Holmeset jr. 
Ragnhild Cathrine Østervold, Norges Fiskarlag, for fisker Olsen 

 
Budsjettnemnda for fiskenæringen er gitt følgende mandat: 
 
"Budsjettnemnda skal ha som oppgave å legge statistisk og annet materiale best mulig til rette for forhandlingene om statsstøtte til 
fiskenæringen. Hvert år skal nemnda legge frem: 
 
1. Resultatene av driftsøkonomiske undersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte fiskefartøy som driver helårsfiske. 
 
2. Totalregnskap og totalbudsjett for fiskenæringen. 
 
Det forutsettes at Budsjettnemnda etter eget initiativ eller etter anmodning fra Fiskeridepartementet eller Norges Fiskarlag også skal 
kunne legge fram annet materiale som kan være av betydning for forhandlingene." 
 
Det daglige arbeidet med de driftsøkonomiske undersøkelser, som er nevnt i pkt. 1 i mandatet, er overlatt 
Fiskeridirektoratet, Kontoret for driftsøkonomiske undersøkelser. Dette kontoret fungerer som sekretariat for 
nemnda i forbindelse med undersøkelsene. 
 
Lønnsomhetsundersøkelsene gjennomføres en gang i året. Budsjettnemnda har funnet det hensiktsmessig å skille 
mellom fartøy i størrelsen 8-12,9 m st.l. og fartøy i størrelsen 13 m st.l. og over (se kapittel H ”Vedlegg”, ”2. 
Utvalgsplan”). Resultatene for begge fartøygruppene presenteres i denne meldingen. 
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Statistisk sentralbyrå står for det vesentligste av arbeidet med totalregnskapet for fiskenæringen som er nevnt 
under pkt. 2 i mandatet. Slike regnskap er utarbeidet for hvert år fra og med 1965. 
 
Budsjettnemnda for fiskenæringen publiserer lønnsomhetsundersøkelser som har som utgangspunkt å si noe om 
driften til fartøy som oppfyller på forhånd bestemte krav til inntekt, antall måneder med levert fangst og driftstid 
og som således blir definert som helårsdrevne fiskefartøy. Lønnsomhetsundersøkelsene fremstår i dag som en 
robust undersøkelse – det er noe folk kjenner igjen og bruker. 
 
Hovedformålet med lønnsomhetsundersøkelsene har vært å fremskaffe informasjon til 
fiskeristøtteforhandlingene. Lønnsomhetsundersøkelsene har i dag et større bruksområde og brukere av 
statistikken har andre behov enn tidligere. Budsjettnemda arbeider med å tilpasse undersøkelsene til hva 
myndighetene, næringen og andre som etterspør statistikken trenger. 
 
Spørsmål om lønnsomheten i flåteleddet forventes å få økende oppmerksomhet i tiden fremover, og 
undersøkelsene vil bli et viktig verktøy for å vurdere hvordan innførte strukturtiltak etter hvert påvirker 
fiskeflåtens økonomi. 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark E-3 Produktavgift - (en evt. omlegging av fiskernes trygderettslige status) 

 
Ordningen med produktavgift ble satt i verk 1. juli 1968. Produktavgiften er en avgift som skal dekke de ytelser 
fra Folketrygden for fiskere og fangstmenn, som arbeidsgiveravgiften i prinsippet tar sikte på å dekke for andre 
arbeidstakere. Dette omfatter ordningene a-trygd for fiskere, tilleggstrygd for sykepenger, yrkesskadetrygd samt 
kompensasjon av differansen mellom den høye trygdeavgiften som næringsdrivende ellers dekker individuelt og 
den mellomsatsen som i dag betales av næringsinntekt i fiske.  
 
Avgiften er lagt på førstehåndsomsetningen gjennom fiskesalgslagene. Fiskesalgslagene trekker produktavgift i 
oppgjør med fiskerne, og innbetaler avgiften direkte til Rikstrygdeverket. For fiske på fjerne farvann har 
fartøyene plikt til å betale produktavgiften til Fiskeridirektoratet ved Subsidiekontrollen. 
 
Beregning av produktavgiften bygger på prognoser av forbruk for de ulike ordningene (kostnadssiden) samt 
prognose for førstehåndsverdi av all levert fangst (inntektssiden). Produktavgiften fastsettes for ett år av gangen, 
men kan endres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett dersom oppdaterte prognoser gir grunnlag for dette.  
 
For 2003 er produktavgiften 3,4 % av verdien av førstehåndsomsetningen.  
 
Fiskeridepartementet har forvaltningsansvaret for denne ordningen. Fiskeridirektoratet ved Subsidiekontrollen 
utfører kontrollarbeid knyttet til ordningen og rapporterer halvårlig til Fiskeridepartementet.  
 
Utredning om fiskernes skatte- og trygderettslige status – herunder avvikling av produktavgiften 
I Dok. nr. 8:57 (2001-2002) foreslo representanter fra Arbeiderpartiet å likestille yrkesaktive fiskere med andre 
arbeidstakere i samfunnet skatte- og trygderettslig. Ved behandlingen av innstillingen fra sosialkomiteen, Innst. 
S. nr. 163 (2001-2002), gjorde Stortinget i samsvar med innstillingen den 30. mai 2002 følgende vedtak: 
 
”Stortinget ber Regjeringen utrede forslag til endringer i regelverket for folketrygden slik at det sosiale sikkerhetsnettet som 
folketrygden representerer, organiseres og finansieres på samme måte for fiskere og fangstfolk som for andre arbeidstakere. Dette 
utredningsarbeidet sees i sammenheng med den utredningen som er satt i gang angående pensjonsordning for fiskere.” 
 
På bakgrunn av Stortinget vedtak utarbeidet Sosialdepartementet i samarbeid med Arbeids- og administrasjons-
departementet, Finansdepartementet og Fiskeridepartementet et høringsnotat som tok opp spørsmålet om en 
omlegging og normalisering av skatte- og trygdeforholdene i for fiskere. Høringsnotatet ble sendt ut i januar 
2003 til fiskernes organisasjoner, slik at organisasjonenes vurdering kan tas med når saken legges fram for 
Stortinget. Høringsfrist var 5. mai 2003.  
 
Høringsnotatet ble sendt 23 instanser. Av disse har 16 avgitt uttalelse. De som ønsker å opprettholde gjeldende 
ordning er Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag, Norges Fiskarlag og Sør-Norges Trålerlag. De som 
ønsker en fiskerne skal skattlegges og gis trygdeytelser etter vanlige regler er Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk 
Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund, Rikstrygdeverket, Skattedirektoratet, Sametinget og 
Fiskebåtredernes Forbund. De som har avgitt uttalelse uten å gi uttrykk for et klart standpunkt er Garantikassen 
for fiskere, Fiskeridirektoratet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Fiskeridirektoratet mener imidlertid 
at dagens system fungerer bra. De som ikke har merknader til høringsnotatet er Kommunal- og 
regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. 
 
Flere har understreket betydningen av differensiert arbeidsgiveravgift som ellers gjelder. Dette gir en uønsket 
konkurransevridning. EFTA-domstolen har fastslått at dette er uakseptabel statsstøtte og at ordningen må endres, 
jf. Faktaark F-1 om EØS. 
 
Erfaringene fra et tilsvarende høringsnotat i 1990 om avvikling av produktavgiften viser at Norges Fiskarlag 
også den gang hadde motforestillinger til en omlegging, mens Norsk Sjømannsforbund, Det norske 
maskinistforbund og Norsk Styrmannsforening slutta seg til forslaget om å fjerne produktavgiften. 
 
En omlegging vil primært gjelde ytelser fra folketrygden, men vil følgelig også få skatte- og avgiftsmessige 
konsekvenser både for båteiere og mannskap. Saken legges fram for Stortinget tidligst våren 2004. 
 
 
Oppdatert  02.09.03 
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Faktaark E-4 Ressursrente  

 
Med ressursrente menes i denne sammenheng den avkastning som kan oppnås utover normal avkastning på 
kapital og arbeidskraft i tradisjonelt fiske.  
 
Fiskeressursene representerer en nasjonal ressurs og er en verdifull del av naturgrunnlaget som det norske 
samfunn bygger på. Med en fangstevne i flåten som overstiger ressursgrunnlaget krever dette regulering av 
fisket, og fisk er dermed å betrakte som en knapp naturressurs. Dersom en fornybar, knapp ressurs utnyttes 
effektivt, kan den gi grunnlag for ressursrente (grunnrente). Det vil si avkastning av arbeid og kapital utover 
avkastningen en vil ha i næringer som ikke er basert på slike ressurser. Andre næringer med grunnrente omfatter 
bl.a. petroleumsutvinning, vannkraftproduksjon og skogbruk. For petroleumsvirksomheten og kraftsektoren er 
det utviklet særskilte skatteregler for å trekke inn deler av grunnrenten til fordel for fellesskapet. Størrelsen på 
grunnrenten avhenger bl.a. av reguleringene i sektoren. Det kan være motsetninger mellom hensynet til å 
maksimere grunnrenten og andre hensyn, for eksempel distriktspolitiske, som ligger til grunn for 
fiskeripolitikken.  
 
Den 18. juni 1998 la Fiskeridepartementet frem Stortingsmelding nr. 51 (1997-98) ”Perspektiver på utviklingen 
av norsk fiskerinæring”. Her ble spørsmålet om ressursrente tatt opp, og det heter:  

"Norsk fiskerinæring er i dag tilnærmet subsidiefri og står for en betydelig verdiskaping i det norske samfunnet. 
Kostnadene ved fiskeriforvaltningen er omfattende og dekkes over statsbudsjettet. Adgangen til å delta i fiske og 
fangstkvoter tildeles imidlertid vederlagsfritt fra samfunnet, slik at ressursrenten i sin helhet tilfaller næringsutøverne. Slik 
reguleringssystemet har vært frem til i dag, legges det opp til at ressursrenten går inn i næringen og i samfunnene langs 
kysten. En slik anvendelse kan sees som samfunnets investering i en videre utvikling av distriktene."  

 
Næringskomiteen ga sin tilslutning til denne plasseringen av ressursrenten, og uttalte videre i sin innstilling i 
forbindelse med vedtagelsen av deltagerloven i Innst. O. nr. 38 (1998-99): 

”Komiteen vil påpeke at fiskeressursene tilhører det norske folk, i fellesskap. Det er derfor i utgangspunktet ingen 
enkeltpersoner eller enkeltselskaper som kan gis evigvarende eksklusive rettigheter til vederlagsfritt å høste av (og tjene 
på) disse ressursene, mens andre stenges ute fra å delta i fisket.” 

 
Det er stor enighet om at fiskeressursene tilhører det norske folk i fellesskap. Slik sett vil det være naturlig at 
deler av den ressursrenten som genereres i fiskeriene, tilbakeføres samfunnet til dekning av allmenne 
samfunnsoppgaver i tråd med komiteens påpekning av at ingen vederlagsfritt kan gis rett til å høste ressursene.  
Innføring av strukturkvoter kan bidra til at det realiseres høyere overskudd i deler av fiskeflåten i årene 
framover, og aktualiserer dermed spørsmålet om en særskilt skattlegging av ressursrenten. Dette kan også 
påvirke markedsprisen av et fiskefartøy, som avhenger av de ressursene som kjøperen eventuelt kan erverve 
sammen med fartøyet, og av hvordan overskuddet i fiskeriene skattlegges. Dette er noe en kjøper må ta i 
betraktning i sine lønnsomhetsvurderinger, og vil påvirke verdifastsettingen av et fartøy med deltageradgang. I 
den grad skattlegging av ressursrenten fører til lavere fartøyspriser, vil det også bidra til å hindre at nye eiere 
påtar seg en uforholdsmessig høy gjeldsbyrde. Samtidig oppnår vi at deler av et ressursbasert, ekstra overskudd 
tilfaller samfunnet, framfor personer som selger seg ut av fiskerinæringen. 
 
Flere land har allerede innført eller besluttet å innføre skattlegging av grunnrente i fiskeriene. Island innfører 
dette fra 1. september 2004. New Zealand innførte “cost recovery” allerede i 1990. Andre fiskerinasjoner som 
Namibia og Sør-Afrika skattlegger også grunnrenten. Dette er imidlertid land med svært forskjellige mål for 
fiskeriforvaltningen, og med en annen flåte- og samfunnsstruktur. I Norge har vi lagt vekt på å opprettholde en 
differensiert flåtestruktur og en rimelig stabil geografisk spredning av fartøyer. Som virkemiddel for å oppnå 
dette pålegges fiskeflåten ulike begrensinger og føringer i reguleringene. Dette bidrar til å redusere 
overskuddene, slik at ressursrenten i mindre grad realiseres i enkelte fartøygrupper.  
 
For å ha et best mulig beslutningsgrunnlag i vurderingen av innføring og eventuelt utformingen av en 
grunnrenteskatt i fiskeriene, har Fiskeridepartementet i Stortingsmelding nr. 20 (2002-2003) ”Strukturtiltak i 
kystfiskeflåten” initiert en utredning av dette spørsmålet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en 
vurdering og eventuelt forslag på et senere tidspunkt. 
 
Oppdatert  02.09.03 
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Faktaark E-5 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond – SND - Flåte  

 
Virksomheten 
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) er det viktigste offentlige organet for næringsfinansiering. 
SND skal finansiere og iverksette tiltak for å bedre bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet. En betydelig del 
av arbeidet er også rettet mot å skape et bredere næringsgrunnlag på steder og områder som er rammet av 
strukturendringer i næringslivet. Hovedmålene for SNDs virksomhet er relatert til nærings- og distriktspolitiske 
mål. SND er administrativt underlagt Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Midler til administrasjon og 
SNDs landsdekkende ordninger bevilges over NHDs budsjett, mens midler til de distriktsrettede ordningene 
bevilges over Kommunal- og regionaldepartementets (KRD) budsjett. De distriktspolitiske virkemidlene 
forvaltes dels av SND og dels av fylkeskommunene. SND forvalter i tillegg midler over Fiskeridepartementets 
budsjett til tilskuddsordningen til fornyelse og kapasitetstilpasning i fiskeflåten og nyskapingsprogrammet for 
kommersiell utnyttelse av marine ressurser. 
 
SND forvalter i tillegg Fiskeridepartementets kondemneringsordninger (ref. Faktaark C-7-3). Alle flåtesaker 
behandles av de distriktskontorene som har flåtekompetanse. 
 
Fiskerimyndighetens rolle vis-a-vis SND 
Fram til 1.1.1997 hadde kun fiskeindustri, eksportleddet og havbruk tilgang på SNDs virkemidler. Som følge av 
at Statens Fiskarbank ble integrert med SND med virkning fra 1.1.1997, fikk fiskeflåten tilgang til alle 
virkemidler i SND. Bakgrunnen for integreringen var å skape et formålstjenlig og effektivt virkemiddelapparat 
rettet mot flåten, og sikre bedre samordning av de ulike virkemidlene rettet mot de ulike ledd i fiskeri- og 
havbruksnæringen. Premissene knyttet til integreringen går fram av Ot.prp. nr. 15 (1996-1997) og av Stortingets 
innstilling (Innst.O. nr. 29 (1996-1997)). 
 
Fiskeridepartementet (FID) skal gi særskilte overordnede fiskeripolitiske retningslinjer til SND og 
fylkeskommunene. Dette skal inneholde de overordnede fiskeripolitiske styringssignalene for alle ledd i 
fiskerinæringen. Mer detaljerte styringssignaler fra Fiskeridepartementet tas inn som en del av de ordinære 
tildelingsbrevene fra departementene.  
 
Ressurs- og havavdelingen bidrar i utarbeidelsen av de fiskeripolitiske retningslinjene. 
 
 
Oppdatert  13.08.03 
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Faktaark E-6 Skattespørsmål  

 
I forhold til skatteloven er all inntekt av fiske, med visse unntak, blitt regnet som næringsinntekt. Dette gjelder 
også inntekt som mannskap har fått i form av lott av fangsten, uten at de eier fartøyet eller deler av det eller 
redskapene. 
 
Fiskerfradrag 
Skattelovens § 6-60 gir hjemmel for å kreve fiskerfradrag. Skattepliktig som i til sammen minst 130 dager av 
inntektsåret personlig har drevet eller deltatt i fiske eller fangst på havet eller langs kysten, kan kreve særfradrag 
i inntekten med et beløp som utgjør 30% av netto arbeidsinntekt av fisket eller fangsten, dog høyst med kroner 
80.000. 
 
Kondemneringstilskudd 
Etter Skattelovens § 8-1 skal tilskudd bevilget av Stortinget til kondemnering av eldre, uhensiktsmessige fiske- 
eller fangstfartøy ikke regnes som inntekt i den utstrekning tilskuddet overstiger fartøyets nedskrevne verdi. 
Utbetaling av tilskudd i tilfeller hvor Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) har overtatt 
eiendomsretten til fartøyet for alternativ anvendelse regnes som kondemneringstilskudd. Den skattefrie delen av 
kondemneringstilskudd som nyttes til ervervelse av varig driftsmiddel, skal ikke fratrekkes i kostprisen ved 
beregningen av avskrivningsbeløp. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark E-7 Hovedavtalen om støtte til fiskerinæringen  

 
Hovedavtalen 
Under den annen verdenskrig ble det gjennomført prisutjevninger ved eksport av fiskevarer, første gang i 1942. 
Prisutjevningsordningene ble videre utbygd etter krigen, og det ble lagt opp ganske betydelige fond. Det 
opprinnelige prisutjevningsfond ble i 1948 delt i to avdelinger, som i 1951 ble omgjort til to fond: 
Prisreguleringsfondet for fisk og Prisreguleringsfondet for sild. Begge prisutjevningsfondene opparbeidet i de 
første årene betydelige reserver. Senere utviklet forholdene på markedene, i fisket og kostnadsnivået seg slik at 
det ble behov for store netto utbetalinger av fondene til støtte av prisene og til reduksjon av kostnadene i fisket. 
Formuen i fondene ble etter hvert så sterkt redusert at midlene ikke lenger strakk til, og for at prisene skulle 
kunne opprettholdes, ble det nødvendig med bevilgninger over statsbudsjettet fra 1958. Siden 1958 er det 
bevilget særskilte midler til fiskerinæringen. 
 
Etter innstilling fra et utvalg som var oppnevnt i januar 1963 ble Hovedavtale for fiskenæringen inngått 3.6.1964 
mellom Fiskeridepartementet og Norges Fiskarlag. Avtalen ble lagt fram for og godkjent av Stortinget 12.1.1965 
(St.meld. nr. 7 (1964-65)). 
 
Gjennom Hovedavtalen innledet myndighetene og Norges Fiskarlag et nærmere samarbeid med sikte på tiltak 
som kunne øke lønnsomheten i fiskenæringen slik at fiskerne kunne oppnå en inntekt minst på linje med 
inntektene i andre yrker og slik at næringen etter hvert kunne gjøres uavhengig av statlige støttetiltak. 
 
I samsvar med forutsetningene for hovedavtalen ble det i denne fastsatt særskilte regler for utformingen av 
støttetiltak i årene 1964-68 og også bestemt at avtalen ikke skulle kunne oppsies med virkning før 31.12.1968. 
Hovedavtalen fastsetter generelle bestemmelser om framgangsmåten ved forhandlingene, hvilket 
beregningsmateriale som skal legges til grunn, om vilkårene for å kreve forhandlinger og om hvilke regler som 
skulle legges til grunn ved utformingen av støttetiltakene. 
 
Etter Hovedavtalen kan Norges Fiskarlag kreve forhandlinger om støttetiltak når lønnsevnen under normale 
fangstforhold for vanlig godt drevne og vel utstyrte fartøyer som driver helårsfiske etter lagets oppfatning ikke 
står i et rimelig forhold til inntektene i andre næringer.  
 
Utvikling i fiskeristøtten 
Utviklingen i fiskeristøtten var slik at bevilgningene, med unntak av en periode i første halvdel av 1970-årene, 
økte jevnt fram til ca. 1980 da det ble bevilget 1,4 mrd. kr (tilsvarende 3,8 mrd. 2002-kr). I enkelte år tilsvarte 
fiskeristøtten over 30% av førstehåndsverdien i fisket. Siden 1980 har fiskeristøtten blitt kraftig redusert og er nå 
mer eller mindre borte. Fiskeristøtten for 2003, som er på 70 mill. kr, tilsvarer ca. 0,6 % av førstehåndsverdien. I 
2003 ble midlene fordelt slik på følgende ordninger: 2,5 mill. kr til fiskeforsøk og rettledningstjeneste, 33 mill. 
kr til føringstilskudd, 9 mill. kr til garantilott, 11,5mill. kr til lineegnesentraler, samt et reservebeløp på 14 mill. 
kr. I tilegg ble reservebeløpet tilført ca 19,5 mill. kr i udisponerte midler fra tidligere års avsetninger til 
strukturtiltak over Fiskeriavtalen. 
 
Reduksjonen i fiskeristøtten har sammenheng med flere forhold. For det første var målsetningen i Hovedavtalen 
at man over tid skulle unngå alle støtteordninger. Bedre ressursforvaltning og kapasitetstilpasning har redusert 
behovet for støtte. Videre har internasjonale avtaler (EFTA, EØS) begrenset mulighetene for å gi løpende 
næringsstøtte. Prisstøtte og annen driftsstøtte ble avviklet fra og med 1994.  
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark E-7-1 Støtteavtalens reservebeløp, herunder økonomiske 
støtteordninger selfangst  

 
Reservebeløpet på Fiskeriavtalen er i første rekke til for å dekke eventuelle overskridelser på regelbundne 
ordninger (Garantilott). Videre er det formulert i avtaleteksten at midler fra reservebeløpet skal benyttes som 
driftstilskudd til selfangst og andre tilskudd for kunne opprettholde norsk selfangst.  
 
I 2003 er reservebeløpet i henhold til avtaleteksten 14 mill. kr. I tilegg ble reservebeløpet tilført ca 19,5 mill. kr i 
udisponerte midler fra tidligere års avsetninger til strukturtiltak over Fiskeriavtalen, slik at det totalt er til 
disposisjon ca. 33,5 mill. kr i 2003. 
 
Fordeling av midlene på Fiskeriavtalens reservebeløp skjer av Fiskeridepartementet og Norges Fiskarlag i 
fellesskap. Av reservebeløpet for 2003 er det, i tillegg til avsetningen til norsk selnæring (15,5 mill. kr), avsatt 
midler til Stiftelsen Rubin (3 mill. kr), driftstøtte til FINKO (1,5 mill. kr), utvikling av ferdskriver for 
hvalfangsten (ca. 3 mill. kr). I tillegg har man avsatt midler til eksternt utredningsarbeid i forbindelse med den 
kommende sjøpattedyrmeldingen. Midlene muliggjør på det viset større deltakelse fra fiskerinæringen i det 
arbeidet. I de fleste tilfellene er det Norges Fiskarlag som fremmer forslag med anmodning om disponering av 
reservebeløpet, i hovedsak på bakgrunn av innkomne søknader eller prosjekter Fiskarlaget enten leder eller deltar 
i. 
 
Midlene til selfangst har først og fremst blitt avsatt som driftsstøtte for fartøyene som har deltatt i selfangsten. 
Utformingen av støtten til selfangstfartøyene skal reflektere målsetningene for næringen. Det vil si økt 
lønnsomhet, for på sikt å kunne avskaffe selfangststøtten, og høyere beskatning ut i fra et 
flerbestandsforvaltnings- perspektiv. I tillegg til støtte utbetalt til fangstfartøy har det blitt utbetalt midler til 
opprettholdelse av mottaksanlegg for selprodukter i Norge.  
 
Fortsatt er hovedinntekten fra selfangsten basert på salg av selskinn, men en har i den senere tid begynt å se en 
voksende interesse for andre produkter fra selen som kjøtt, spekk og skrotter. Hovedutfordringen for selnæringen 
ligger på markedssiden og utvikling av produkter markedet ønsker og er villige til å betale for. Markedsrettede 
tiltak vil således prioriteres ved tildeling av tilskudd til selnæringen. 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark E-8 Garantikassen for fiskere  

 
Garantikassen for fiskere (GFF) ble opprettet 1. januar 1980. GFF administrerer ordningene med garantilott, 
arbeidsledighetstrygd, refusjon av CO2-avgift på mineralolje, tilskudd til drift av lineegnesentraler og 
pensjonstrygden for fiskere, herunder sekretariatsfunksjon for forvaltning av fondet for pensjonstrygden. 
 
Garantikassen er et eget rettssubjekt og ledes av et styre og en daglig leder. 
 
Styret i GFF består av 6 medlemmer oppnevnt av Fiskeridepartementet, fordelt med 2 representanter fra Norges 
Fiskarlag, 1 representant fra Norges Fiskarkvinnelag og 1 representant fra Sosial- og helsedepartementet. Leder 
er oppnevnt utenom de medlemmer som representerer fiskernes organisasjoner. I tillegg har de ansatte 1 
representant i styret med tale-, forslags- og stemmerett i administrative saker. Styrets møter tiltredes av en 
observatør fra Rikstrygdeverket og Fiskeridepartementet. Styremedlemmene tjenestegjør i fire år. Gjeldende 
styreperiode løper fra mars 2000 og ut 2003. 
 
Forvaltningen av GFF hører under inn styret, som også påser at virksomheten drives i samsvar med GFFs 
formål, vedtekter og andre forskrifter og retningslinjer fastsatt for de ordninger GFF administrerer. Styret skal 
føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
 
Garantikassens administrasjon ligger i Trondheim og hadde i 2002 en stab på 14,3 årsverk. Driftsutgiftene 
fordeles mellom ordningene etter en fordelingsnøkkel som bygger på det antall årsverk som direkte medgår til 
administreringen av de enkelte ordningene. Totale administrasjonsutgifter utgjorde i 2002 9,9 mill. kroner. 
 
Fiskeridepartementet godkjenner budsjett og regnskap og behandler klagesaker vedrørende lineegnesentraler og 
a-trygdordningen. Fiskeridirektoratet behandler klagesaker vedrørende garantilott. Toll- og avgiftsdirektoratet 
behandler klagesaker knyttet til refusjonsordningen for mineraloljeavgifter. 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark E-8-1 Garantilottordningen  

 
Ordningen omfatter alle fiskere på fartøyer på 6 meter lengste lengde eller over som er innført i merkeregisteret 
for norske fiskefartøy, og hvor høvedsmannen er oppført på blad B i fiskermanntallet eller fyller betingelsene for 
opptak. 
 
Mannskapet må være manntallsført på blad B eller fylle betingelsene for opptak for å kunne innvilges garantilott 
Videre må fisker minimum være fylt 15 år i løpet av garantiperioden. 
 
Tilskuddet fra Garantikassen for fiskere blir i utgangspunktet beregnet etter en minsteinntektsstandard med 
fratrekk for oppnådd lott i søkeperioden, grunnlag av oppnådd lott og tid i fiske. I tillegg til dette vil garantilotten 
bli redusert dersom fiskeren har mottatt garantilott i løpet av de tre siste årene. Garantilotten vil reduseres 
forholdsmessig avhengig av hvor mange påfølgende år fisker har mottatt garantilott og i forhold til størrelsen på 
mottatt garantilott i denne perioden. 
 
Utbetalt garantilott i 2002 utgjorde 8,1 mill. kroner, hvorav 5,7 mill. kroner vedrørte 2001. Året deles i 2 
garantiperioder. Ukebeløpet i 2002 var 2.200 kroner, med en egengarantiperiode på 13 uker. Betingelsene er 
tilsvarende i 2003. Det er avsatt 9 mill. kroner til disposisjon for ordningen i 2003 i tillegg til udisponerte midler 
satt av til garantilott fra tidligere år. 
 
I tilknytning til ordningen var det også i 2002 anledning for høvedsmann å ta opp forskuddslån med et 
garantibeløp på 8.800 kroner pr. mann. Totalt ble det utbetalt ca. 1,6 mill. kroner i forskuddslån i 2002 fordelt på 
117 lån, mot 1,8 mill. kroner i 2001. Ordningen er videreført i 2003 med et garantibeløp på 8.800 kroner pr 
mann. 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark E-8-2 Arbeidsledighetstrygd for fiskere  

 
Ordningen omfatter alle fiskere oppført i fiskermanntallets blad B eller som fyller betingelsene for opptak, og 
som har vært sysselsatt om bord i fartøy innført i merkeregisteret for norske fiskefartøyer på 6 meter lengste 
lengde og over. 
 
Rett til a-trygd gjelder i en rekke ulike tilfeller når fartøyet blir satt ut av drift (f.eks. havari, forlis, ishindringer). 
I forbindelse med samordningen med garantilottordningen ble ordningen med arbeidsledighetstrygd utvidet til 
også å omfatte fiskere som ble oppsagt og derved sto uten fartøytilknytning. Videre vil fiskere på fartøy som ble 
tatt ut av drift av kontrollerende myndighet og fiskere som ble arbeidsledige av egen skyld kunne innvilges a-
trygd. Fiskere som blir oppsagt fra fartøyet på grunn av stopp i fisket ved reguleringer, sesongavslutning eller 
ved leveringsvansker, kan innvilges a-trygd etter en karenstid på 4 uker. 
 
Dagpengesatsen økte med 26 % fra 01.01.2002 og er på 315 kroner pr. dag med en begrensning i utbetaling av a-
trygd på 40 uker pr. kalenderår. A-trygd blir beregnet for 6 dager pr. uke. Forsørgertillegget utgjør 15 kroner pr. 
dag pr. forsørgede barn under 18 år. For fiskere som går ledige ut over 26 uker, er forsørgertillegget 23 kroner 
pr. dag pr. barn.  
 
I 2002 ble det behandlet 7.393 saker, mot 9.780 saker i 2000. Utbetalingene i 2002 var ca 34,1 mill. kroner mot 
35,4 mill. kroner i 2000. 
 
A-trygdordningen er i sin helhet finansiert innenfor det beløp som fiskerne betaler i produktavgift ved 
førstehåndsomsetning av fisk og fiskevarer.  
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark E-8-3 Tilskudd til drift av lineegnesentraler  

 
Formålet med ordningen er å stimulere til effektivitet i lineegningen, oppnå økt driftstid for linefartøyene, bedre 
fartøyenes økonomi og oppnå økt rekruttering og sysselsetting. Ordningen administreres av Garantikassen for 
fiskere. 
 
Tilskudd kan gis til fartøy som er innført i merkeregisteret og hvor høvedsmannen er oppført i fiskermanntallets 
blad B.  
 
Det vil i 2003 bli utbetalt et beløp på 11 kroner pr. 100 egnede angler. Det ble i 2002 behandlet 1.085 saker om 
lineegnetilskudd. Samlet utbetaling i 2002 var 10,9 mill. kroner, hvorav 1,5 mill. kroner vedrørte perioder i 2001. 
Utbetalingene ble redusert med ca. 11 % fra 2001, mens saksmengden ble redusert med 4,3 % fra 2001 til 2002. 
 
Det er avsatt 11,5 mill. kroner til ordningen over Fiskeriavtalen for 2003. 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark E-8-4 Pensjonstrygden for fiskere  

 
Pensjonstrygden for fiskere er en pliktig offentlig pensjonsordning for personer over 15 år som har fiske eller 
fangst som hovednæring i minst 20 uker i året; det vil si alle personer på blad B i fiskermanntallet. 
 
Rett til pensjon har alle som har betalt premie i 15 år, altså i 750 uker eller mer. Maksimal pensjon oppnås ved 
betalt premie i 30 år, det vil si 1.560 uker. 
 
Pensjonen finansieres gjennom medlemspremie, en avgift på omsetningen av fisk samt avkastning fra 
ordningens likviditetsfond, og utbetales månedlige ytelser fra fylte 60 år og t.o.m. den måned man fyller 67 år. 
Garantikassen hadde pr. 31.12.01 1684 løpende pensjoner og det ble utbetalt 91,47 mill. kroner. Det ble i samme 
periode innbetalt ca 24 mill. kroner av 8.340 fiskere i pliktig medlemspremie. 
 
Et utvalg oppnevnt ved kgl. Res. 14.09.01 avga utredning til Sosialdepartementet den 5. februar 2003, der det 
foreslås å styrke fiskernes pensjonsrettigheter. Utvalget foreslår bl.a. overgang til en pensjonsordning som 
kombinerer en statsgarantert fastpensjon og en fondsbasert innskuddspensjon. En slik innskuddspensjon vil være 
unntatt fra samordning med uførepensjon fra folketrygden. Videre foreslås å styrke pensjonsrettighetene til 
fiskere uten lang opptjeningstid. 
 
 
Oppdatert  01.09.03 
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Faktaark E-8-5 Refusjon av mineraloljeavgift  

 
I mai 1988 vedtok Stortinget at fiskerne skulle fritas fra å betale grunnavgift på mineralolje. Det ble videre 
bestemt at ordningen skulle være en refusjonsordning administrert av Garantikassen for fiskere. Klageinstans er 
Toll- og avgiftsdirektoratet. 
 
Ordningen omfatter CO2-avgift og grunnavgift på mineralolje levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy 
innført i merkeregisteret og som fisker innenfor 250 nautiske mil fra norskekysten. Dersom fisket foregår lenger 
ute er det avgiftsfritak. Det er et krav at fartøyets båteier/høvedsmann er manntallsført i fiskermanntallet eller 
fyller betingelsene for opptak i manntallets blad A eller blad B. Tilsvarende refusjon gis til utenlandske 
fiskefartøyer på samme vilkår som innenlandske fartøyer dersom de fisker i norsk sone. 
 
I 2002 utgjorde refusjonen 87,9 øre per liter mineralolje, hvorav grunnavgiften var 38,9 øre og CO2-avgiften 49 
øre. Det blir gitt en rentekompensasjon på 3% på refusjonsbeløpet.  
 
Det ble behandlet 6.678 saker i 2002, en nedgang på ca 2 % fra 2001. I løpet av 2002 ble det utbetalt 108,7 mill. 
kroner for bunkringer i 2001 og tidligere, mens det ble betalt ut 135,1 mill. kroner for bunkringer i 2002. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark E-9 Bruk av GIS  

 
Geografiske informasjonssystemer, også kalt GIS, er allerede et viktig arbeidsverktøy for offentlige, kommunale 
og private brukere. Denne trenden vil fortsette, da systemene er under betydelig utvikling. De avanserte 
systemene utvikles og tilrettelegges for tunge brukerne som skal bruke mye data og tyngre prosessering, 
samtidig som det kommer enkle systemer som kan brukes for de lettere oppgavene. Dette mangfoldet av brukere 
og systemstørrelse gir positive effekter for utbredelsen av slike systemer. 
 
En felles utfordring er arbeidet med å øke kvaliteten på dataene som de geografiske systemene bruker. 
Systemene kan sammenstille data fra mange kilder, men en er avhengig av at den enkelte dataeier, eller 
innsamler, har tilfredsstillende rutiner for oppdatering og korrigering av sine data. Det er også en utfordring å 
gjøre oppdaterte data tilgjengelig for brukere på en enkel måte. Det er naturlig å tenke seg at alle data kan 
publiseres på internett og at de kan hentes derfra av de som lager systemer eller bruker kartverktøy.  
 
Andre utfordringer er digitalisering av kartgrunnlagene med den nøyaktighet som kreves for bruk til for 
eksempel navigasjon og planlegging på detaljnivå. Videre synes det å herske en utfordring i forhold til prising av 
data fra offentlige kilder. Dette kan være en begrensende faktor for større utbredelse av systemer og bruk på flere 
områder. 
 
På Fiskeridepartementets område vil gode saksbehandlerverktøy med GIS-systemer blant annet kunne brukes i 
planarbeid. Å visualisere ulike typer informasjon på et kart vil rakst kunne være med på å avdekke eventuelle 
interessekonflikter i ulike sammenhenger. Også i forskningssammenheng er det viktig å kunne dokumentere 
informasjon på kart. 
 
For arbeidet i Fiskeridepartementet og underliggende etater er det viktig å kunne dokumentere våre interesser. 
Kartfestet informasjon og GIS er viktig i dette arbeidet. Ved å kunne kartfeste for eksempel farleder, 
låssettingsplasser, oppdrettsanlegg, gyte og oppvekstområder etc vil man kunne på et tidlig stadium avdekke 
interessekonflikter med andre interesser.  
 
 
Mål på lang sikt:  
• saksbehandlerverktøy med geografiske presentasjon skal benyttes av Fiskeridepartementet og underliggende 

etater som et naturlig arbeidsverktøy 
 
 

Mål på kort sikt:  
• det skal etableres rutiner, som en del av den ordinære oppgaveproduksjonen, for oppdatering av grunndata 

innen vårt område 
• data med riktig kvalitet skal presenteres på internett  
• arbeidet med standardisering av data-kodeverk innen vårt område skal intensiveres 
 
 
Oppdatert  02.08.03 
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Faktaark E-10 Samiske spørsmål  

 
Fiskeridepartementets myndighetsområde berører samiske interesser i kyst- og fjordfisket. Staten er forpliktet, 
gjennom Grunnlovens § 110 a og flere folkerettslige avtaler, bl.a. FN-konvensjonen av 1966 om sivile og 
politiske rettigheter og ILO-konvensjonen nr. 169 om urbefolkninger i selvstendige stater, til å legge til rette for 
bevaring og utvikling av samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kyst- og fjordfisket utøves som regel i 
kombinasjon med andre næringer, og er en viktig del av det materielle grunnlaget for sjøsamisk kultur.  
 
I 1990 avga professor Carsten Smith en utredning til, og etter oppdrag fra, Fiskeridepartementet, der han drøftet 
myndighetenes forpliktelser til å ta spesielle samiske hensyn i fiskeripolitikk- og administrasjon. Utredningen slo 
fast at myndighetene er forpliktet til å forelegge reguleringsforskriftene for Sametinget før de vedtas. 
Utredningen anbefalte også at Sametinget burde gis medbestemmelsesrett ved fordeling av kvoter i områder med 
samisk bosetting. I 1992 fikk Sametinget ordinær medlemsstatus i Reguleringsrådet (se Faktaark A-26 om 
Reguleringsrådet). 
 
Smith-utredningen gav imidlertid ikke ett entydig svar på om gjeldende fiskerireguleringer utløste krav om 
samiske særordninger. Fiskeridepartementet nedsatte derfor i 1993 “Samisk fiskeriutvalg”, som bestod av 
medlemmer fra forvaltningen, næringen, og representanter oppnevnt av Sametinget. Mandatet til Samisk 
fiskeriutvalg var å gi en oversikt over samiske interesser og krav, gi en oversikt over regler av betydning for 
samenes rettsstilling på fiskeriområdet, og komme med forslag til hvordan myndighetene best kan ivareta 
samiske interesser i fiskerireguleringene. Utvalget la frem sin innstilling 10. april 1997. Utvalget gav tilråding 
om å bruke en geografisk tiltakssone for samiske fiskeriinteresser, istedenfor tiltak på individnivå. 
Tiltaksområdet er Finnmark og Nord-Troms, samt enkelte andre kommuner i Nordland og Troms som omfattes 
av Samisk utviklingsfond. Flertallet i utvalget gikk imidlertid i mot å opprette en egen samisk fiskerisone. 
Utvalget foreslo videre en rekke tiltak som særlig søker å ivareta hensynet til investering og inntjening i den 
minste flåten, gode vilkår for kombinasjonsdrift, og en godt utbygd infrastruktur som for eksempel 
mottaksstasjoner og fiskerihavner i samiske områder. Innstillingen har vært på høring hos berørte organer.  
 
Fiskeridepartementet har så langt vurdert at hensynet til de samiske interesser best ivaretas innenfor de generelle 
reguleringsordningene. I tilfeller hvor en går inn for særlige tiltak, retter disse seg ikke mot etnisitet, men mot de 
områder hvor samisk bosetting inngår, eller mot de grupper av fiskere/fartøy som særlig omfatter samiske 
utøvere. Oppfølgingen av Samisk fiskeriutvalgs innstilling skjer dermed i Fiskeridepartementets løpende arbeid. 
Samiske spørsmål ble tatt opp i St. meld. nr. 51 (1997-1998) ”Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring”. 
En rekke av de anbefalte tiltakene er allerede gjennomført herunder endring av manntallsforskriften som gir 
større muligheter til kombinasjonsdrift og føringstilskudd til kyst- og fjordfiskere. 
 
Det ble i desember 1999 nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe for lovarbeid som skulle utarbeide 
lovforslag vedrørende forvaltning av land og vann i Finnmark. Arbeidsgruppen ble oppnevnt i mars 2001 og ble 
ledet av Lovavdelingen i Justisdepartementet (JD), som hadde koordinerings- og fremdriftsansvar for arbeidet. 
Grunnlaget for arbeidet i gruppen er NOU 1997:4: Naturgrunnlaget for samisk kultur, også kalt 
Samerettsutvalgets annen delinnstilling. FID deltok med en fast representant i arbeidsgruppen. Det ble etterhvert 
også opprettet et statssekretærutvalg der statssekretærene fra de mest berørte departementene (ikke FID) deltok. 
Arbeidsgruppens og statssekretærutvalgets arbeid resulterte i Ot. Prp. nr. 53 (2002-2003) Om lov om rettsforhold 
og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven), godkjent i statsråd 4. april 2003.  
 
FID legger stor vekt på et godt samarbeid med Sametinget i reguleringssammenheng. Det avholdes i tillegg som 
regel minimum 2 møter i året mellom Fiskeridepartementet og Sametinget for å drøfte aktuelle spørsmål.  
 
 
Oppdatert  04.09.03 
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Forskningsfartøyet G.O. Sars. Foto: Havforskningsinstituttet 
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Faktaark F-1 EØS sett i forhold til avdelingens ansvarsområde  

 
Fiskeridepartementets og fiskerisektorens behov og erfaringer er annerledes enn andre departementer og 
næringers, all den tid vi på fiskerisektoren står utenfor EØS- avtalen, på samme tid som vi på noen tilgrensende 
områder er nesten fullt integrert og på andre områder har egne protokoller og avtaler som regulerer forholdet. 
Likeledes vil vi på fiskerisektoren som en konsekvens av dette også ha tilsvarende mange institusjoner og 
prosedyrer å forholde oss til. Dette gjelder ensartethet, overvåkingsordninger og tvisteløsninger. Det forhandles 
og drøftes bilateralt, sammen med Island, sammen med EFTA, noe skal inn i EØS-rådet og/eller EØS- komitéen. 
På noen områder overvåkes det av oss selv, noe av EU Kommisjonen og oss i fellesskap, og noe av EFTAs 
overvåkingsorgan (ESA). Når det gjelder EFTAs overvåkingsorgan så er det i flere saker rettslige uklarheter 
knyttet til i hvor stor grad ESA har kompetanse på fiskerisektoren. Avdelingen har derfor flere saker som krever 
særskilt behandling. 
 
 
Protokoll 9:  
 
Gjennom artikkel 4 i Protokoll 9 er Norge forpliktet til å avskaffe statsstøtte som vrir konkurransen og endre 
markedsordninger som vrir konkurransen. Disse bestemmelsene er utdypet i en felleserklæring (”Felleserklæring 
om den omforente fortolkning av artikkel 4 nr.1 og 2 i protokoll 9 om handel med fisk og andre produkter fra 
havet”) som fastslår at våre ordninger skal vurderes i forhold til EUs eget regelverk bl.a. i tilknytning til den 
felles fiskeripolitikk.  
 
I artikkel 4 nr. 2 sies det at lovgivning som gjelder markedsordningen i fiskerisektoren skal tilpasses for ikke å 
vri konkurransen. I felleserklæringen om den omforente fortolkning av denne bestemmelsen legges det også til 
grunn at EFTA-statene ikke overtar EUs regelverk om fiskeripolitikken. På samme måte som når det gjelder 
statsstøtte, skal mulig konkurransevridning vurderes ut fra prinsippene i EUs regelverk om denne felles 
markedsordningen. 
 
Felleserklæringen om den omforente fortolkningen av artikkel 4 nr. 2 i protokoll 9 er resultatet av denne 
undersøkelsen. Her er det anført en del bestemmelser i den norske omsetningsordningen som i utgangspunktet 
(«á priori») skal anses forenlige med prinsippene i EUs regelverk om den felles markedsordningen om visse 
kriterier er oppfylt. 
 
For det første vil produsentorganisasjoner - eller salgsorganisasjoner - være forenlige med de nevnte prinsippene 
dersom de er opprettet på initiativ fra fiskerne, anerkjenner frihet til å bli og til å opphøre å være medlem, og 
ikke har en dominerende stilling med mindre det er nødvendig for å oppnå målene for den felles 
fiskeripolitikken, slik den har fått uttrykk i artikkel 39 i Romatraktaten. I salgsorganisasjonenes vedtekter 
framgår det i dag klart at en fisker kan melde seg ut av laget. Melder en fisker seg ut, vil han når han lander i 
Norge likevel måtte følge det lokale salgslagets omsetningsregler og betale gjeldende avgift. En slik rettstilstand 
er også tenkelig i et EU-land. 
 
For det annet inneholder EUs markedsordning bestemmelse om at en medlemsstat kan bestemme at en 
produsentorganisasjons regler skal gjøres ufravikelige også for fiskere som ikke er medlemmer i organisasjonen. 
Det er det som er normalsituasjonen i Norge, der en salgsorganisasjon av fiskere regulerer all 
førstehåndsomsetning av fisk som landes i organisasjonens distrikt. 
 
Skulle norske myndigheter ønske å intervenere i markedet for å støtte et bestemt prisnivå, vil dette måtte 
«..samsvare..» med EUs tilsvarende bestemmelser om tilbaketrekking og lagringsstøtte. (Jfr punkt 2 c) i 
Felleserklæringen om fortolkningen av art 4 i protokoll 9.) 
 
Under EØS-forhandlingene kom partene fram til at det i hovedtrekk er samsvar mellom prinsippene for 
omsetningsordningene i Norge og de tilsvarende prinsippene i EU. Avtalen åpner likevel for at partene skal 
komme sammen for å undersøke om det fremdeles skal være ordninger som fører til konkurransevridning. 
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Siste del av art. 4 berører spørsmål tilknyttet antidumping- og antisubsidietiltak hvor det framgår at partene skal 
gjøre sitt beste for å sikre konkurransevilkår som gjør det mulig for de andre avtalepartene å avstå fra å anvende 
slike tiltak. Her er det en forbindelse til Protokoll 13 og artikkel 26 i selve EØS-avtalen.  
 
Artikkel 5 fastslår fiskefartøyers adgang til havner på andre avtaleparters territorium, men gir samtidig anledning 
til å nekte ilandføring fisk av en fiskebestand av felles interesse når det foreligger alvorlig uenighet om 
forvaltningen av den. Denne bestemmelsen har bl.a. vært benyttet som hjemmel til å forby landinger av sild fra 
Smutthavet. 
 
Artikkel 6 omhandler gjennomføringen av bestemmelsene i protokollen, mens artikkel 7 fastslår at ytelser gitt i 
tidligere avtaler går foran bestemmelsene i Protokoll 9 i den utstrekning disse gir oss gunstigere 
handelsordninger. 
 
 
Protokoll 46: 
 
Denne protokollen inneholder en utviklingsklausul for samarbeidet på fiskerisektoren med følgende tekst: «I lys 
av resultatene av to-årlige gjennomgåelser av status i samarbeidet i fiskerisektoren vil avtalepartene søke å 
utvikle samarbeidet på en harmonisk, gjensidig fordelaktig basis, hver inne rammen av sin fiskeripolitikk. Den 
første gjennomgåelse vil finne sted innen utgangen av 1993.» 
 
Så langt har det ikke vært foretatt noen gjennomg av status i samarbeidet på fiskerisektoren med henvisning til 
protokoll 46,  
 
 
Investering og etablering i fiskeindustrien og i fiskeflåten 
Etter EØS-avtalens Artikkel 31 skal det ikke være restriksjoner på etableringsadgangen for statsborgere fra en av 
EUs medlemsstater eller en EFTA-stat på en av disse statenes territorium. I henhold til vedlegg VIII til denne 
artikkelen har imidlertid Norges rett til å opprettholde kravet om at utlendinger ikke kan eie mer enn fire tideler i 
et norsk fiskefartøy. 
 
Etter Artikkel 40 i EØS-avtalen skal det mellom avtalepartene ikke være noen restriksjoner på overføring av 
kapital tilhørende personer som er bosatt i EFs medlemsstater eller EFTA-statene, og ingen forskjellsbehandling 
på grunn av partemes statsborgerskap, bosted eller steder for kapitalanbringelsen. Vedlegg XII til denne artikkel 
inneholder imidlertid følgende unntaksbestemmelse som lyder slik: 
 

"Uten hensyn til avtalens Artikkel 40 og bestemmelsene i dette vedlegg kan Norge fortsette å anvende restriksjoner 
som gjelder den dag avtalen undertegnes, på utenlandske statsborgeres rett til å eie fiskefartøyer. Restriksjonene 
skal ikke være til hinder for at utenlandske statsborgere investerer i landbasert fiskeforedling eller i selskaper som 
bare er indirekte engasjert i fiske. Nasjonale myndigheter skal ha rett til å pålegge selskaper som helt eller delvis er 
ervervet av utenlandske statsborgere, å avvikle investeringer i fiskefartøyer." 

 
Norge kan derfor opprettholde någjeldende bestemmelser om at utenlandske statsborgere eller selskaper bare 
skal kunne eie fire tideler i et norsk fiskefartøy. Derimot kan utenlandske statsborgere eller selskaper investere i 
landbasert fiskeindustri eller i selskap som indirekte er engasjert i fiske. 
 
Dette innebærer at det vil være i samsvar med nåværende regler at en eier av et fiskeforedlingsanlegg med inntil 
fire tideler eierskap fra statsborgere fra et EØS-land kan gis tillatelse til å erverve et norsk fiskefartøy. Eies et 
anlegg helt av utenlandsk EØS-kapital, vil eierne bare kunne gå inn i et rederi med fire tideler kapital for å kunne 
få ervervstillatelse til et norsk fartøy. Det samme vil også gjelde om landanlegget eies med mer enn fire tideler 
av utenlandske EØS-borgere. Spesielt vil dette gjelde i det tilfellet landsanleggets eier har 50 % eierandel i 
anlegget, idet en slik eierandel vil medføre full rådighet over fartøyet. 
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Aktuelle enkeltsaker: 
 
ESA oversendte 17.juli 2003 et formelt åpningsbrev vedrørende at ESA hevder at Norge bryter artikkel 28 i 
EØS-avtalen ved å opprettholde nasjonalitets- og bostedskrav til mannskaper om bord i fiskebåter med hjemmel 
i fiskerigrenselovens § 3 annet ledd. Saken reiser sentrale spørsmål om betydningen av at fiskeripolitikken er 
holdt utenfor EØS og ESAs kompetanse i forhold til fiskeripolitikken. 
 
ESA har høsten 2003 for første gang siden EØS-avtalens ikrafttredelse bedt om notifiseringer av enkelte 
forskrifter under avdelingens ansvarsområde. 
 
EØS-rettslige spørsmål knyttet til endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften har vært reist i forhold til 
fiskerisektoren. I utgangspunktet er fiskerisektoren unntatt fra EØS-avtalens statsstøtteregelverk slik at man på 
fiskerisektoren fortsatt kan opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift (jfr. Faktaark F-3). 
 
Avdelingen deltar for øvrig i EØS-spesialutvalg for miljø hvor det av og til er regelverksgjennomgang av nye 
direktiver som kan få betydning på fiskeri- og eller havmiljøforvaltningen. Videre deltar avdelinghen i EØS-
spesialutvalg for statsstøtte hvor særlig forholdet til skipsbygging, herunder fiskefartøy, kan volde særlige 
rettslige problemstillinger på fiskerisektoren. 
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark F-2 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling – OECD  

 
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ble dannet i 1960 som en 
samarbeidsorganisasjon mellom de vesteuropeiske land. Organisasjonens grunnidé er å gi medlemslandene et 
forum hvor man kan diskutere, utvikle og forbedre medlemslandenes politikk på det økonomiske og sosiale 
området. OECDs fiskeriseksjon har fra 2001 vært ledet av dansken Carl-Christian Schmidt. OECDs 
hovedkvarter ligger i Paris. 
 
Fiskeridepartementet og Eksportutvalget for Fisk har stilt ekstraressurser til rådighet for sekretariatets arbeid de 
siste år. 
 
Innenfor OECD deltar Fiskeridepartementet i arbeidet i fiskerikomiteen. OECDs fiskerikomite har to årlige 
møter, vår og høst, hvor FID og Fiskeridirektoratet deltar. 
 
Arbeidsområdene innenfor komiteen har de siste år bl.a. vært knyttet til studier av statsstøtte innenfor fiskeriene, 
studier av ansvarlig fiske og til vurdering av administrative kostnader knyttet til forvaltningen av de ulike lands 
fiskerressurser.  
 
Ved siden av enkeltstående studier blir det årlig rapportert fra medlemslandene om nøkkeltall fra fiske og 
havbruk, annethvert år blir det utarbeidet en omfattende skriftlig rapport som beskriver utviklingen innenfor 
fiske og havbruk i det enkelte medlemsland. 
 
Vårmøtet 2003 var det første i en ny programperiode. Programperiodene varer i 3 år, eller 6 møter. Fokus for 
kommende periode vil rettes mot oppfølging av markedsliberaliseringsstudien som ble sluttført i forrige periode, 
bl.a. med en analyse av eventuelle handelsmessige konsekvenser av subsidier. Komiteen vil videre legge frem en 
studie av miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter rundt IUU/FOC fiske (Ulovlig, uregulert og urapportert 
fiske og bruk av bekvemmelighetsflagg i fiskeriene). Et tredje felt vil være å gjennomføre en analyse av den 
økonomiske utviklingen under et regime med fokus på bærekraftig fiske.  
 
Norge vil bidra til sistnevnte med en case-studie om våre løsninger for tilpassning av fiskeflåten til 
ressursgrunnlaget (enhetskvoteordninger). 
 
 
Oppdatert  25.08.03 
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Faktaark F-3 Internasjonalt regelverk for statsstøtte  

 
EØS-avtalen  
Det er ikke etablert et felles regelverk for statsstøtte i fiskerisektoren i EØS-avtalen. Støtte til næringen er 
hjemlet i avtalens protokoll 9, artikkel 4.1 der det fremgår at konkurransevridende statsstøtte skal avskaffes. I en 
felleserklæring om fortolkning av artikkel 4.1, er partene enige om at statsstøtte skal vurderes i sammenheng 
med Roma-traktatens artikler 87 og 88 (tidligere art. 92 og 93) og relevante bestemmelser i EUs avledede 
regelverk om fiskeripolitikken. Statsstøtte skal i tillegg vurderes i forhold til en annen felleserklæring om at lav 
befolkningstetthet er et selvstendig kriterium ved avgrensning av geografiske virkeområder for statsstøtte. 
 
I art. 4 nr. 1 heter det at ”Støtte gitt av statsmidler til fiskerisektoren som vrir konkurransen, skal avskaffes.” 
 
Til denne artikkel ble det gitt en omforent fortolkning som sier: ”Selv om EFTA-statene ikke vil overta 
Fellesskapets regelverk om fiskeripolitikken, er det forståelsen at når det vises til støtte gitt av statsmidler, skal 
en mulig konkurransevridning vurderes i sammenheng med artikkel 87 og 88 i EØF-traktaten og i forhold til 
relevante bestemmelser i Fellesskapets regelverk om fiskeripolitikken og innholdet i felleserklæringen om 
artikkel 61 nr. 3 bokstav c) i avtalen.” 
 
WTO 
Både Norge og EU er bundet av WTO-regelverket når det gjelder bruk av statsstøtte, noe som innebærer at 
WTO-regelverket fungerer som en ytre ramme til EØS-avtalen.  
 
I antisubsidie-regelverket i WTO opereres det med tre støttebegrep: forbudt støtte, spesifikk støtte (som kan 
utjevnes) og ikke-spesifikk støtte. Dersom adgangen til å motta støtte er begrenset (f.eks. begrenset til å gjelde 
enkelte bedrifter, regioner eller næringer), er støtten spesifikk. Hovedregelen her er at spesifikk støtte er 
utjevningsberettiget (unntak under visse vilkår for miljøstøtte, FoU-støtte og regional støtte). For å kunne innføre 
tiltak mot importen, må det i tillegg påvises at innenlandsk industri har lidd skade som følge av innførsel av 
subsidierte varer. 
 
Det finnes imidlertid tre unntak fra regelen om at spesifikk støtte er utjevningsberettiget: svakerestilte regioner, 
FoU og miljø. For å kunne anvende unntaksbestemmelsene finnes det en rekke krav som må oppfylles. Når det 
gjelder distriktsstøtte, må utpekte regioner tilfredsstille minst et av to kriterier, enten ha høy arbeidsledighet eller 
lav inntekt pr. innbygger.  
 
Statsstøtteregelverket innen EU 
Hjemmelsgrunnlaget for støtte til fiskerinæringen finnes i Romatraktatens art. 36. Det fremgår her at 
konkurransereglene i traktaten, herunder art. 87-89 om statsstøtte, kun får anvendelse for fiskerinæringen i den 
utstrekning Ministerrådet bestemmer det. Ministerrådet har bestemt at støtte fra nasjonalstaten skal omfattes av 
art. 87-89 (statsstøtteregelverket i Romatraktaten). I tillegg til støtte fra den enkelte nasjonalstat, kan 
fiskerinæringen og få omfattende støtte fra særskilte strukturfond.  
 
I henhold til traktatens art. 87.1 er statsstøtte som påvirker samhandelen mellom land ikke forenlig med 
fellesskapet med mindre det finnes hjemmelgrunnlag for unntak i traktaten. Når det gjelder unntaksbestemmelser 
for fiskerinæringen, er det art. 87.3 litra c) som er særlig relevant. 
 
Strukturstøtten til fiskerisektoren innen EU forutsetter både finansiering fra EU og den enkelte medlemsstat. 
Fiskerinæringen kan videre motta støtte fra EUs regionalfond. Kommisjonen har og utarbeidet et eget ”initiativ”, 
PESCA, som er rettet mot å bøte på sosiale og økonomiske konsekvenser i forbindelse med omstrukturering av 
næringen. Når det gjelder støtte fra medlemstaten, har Kommisjonen utarbeidet egne retningslinjer.  
 
EUs regelverk er svært detaljert og omfattende der både støttens formål, støtteform og støttenivå vurderes. 
Overvåkningsansvaret ligger hos Kommisjonen. 
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark F-4 Verdens Matvareorganisasjon – FAO  

 
FNs matvareorganisasjon, FAO, med hovedsete i Roma er FNs øverste organ i fiskerispørsmål. 
 
FAOs øverste organ er Rådet, mens øverste organ i fiskerispørsmål er fiskerikomiteen COFI. Denne møtes hvert 
annet år, neste gang i februar/mars 2005. Med ujevne mellomrom arrangeres fiskeriministermøte, siste gang i 
mars 1999. 
 
For å koordinere det norske arbeidet i tilknytning til FAO er det etablert en norsk FAO-komite hvor 
Fiskeridepartementet deltar. Utenriksdepartementet koordinerer arbeidet i komiteen. 
 
På World Food Summit (FNs toppmøte for matvaresikkerhet) i 1996 ble FAOs medlemsland enige om en 
aksjonsplan med sikte på å halvere underernæring blant verdens befolkning innen år 2015. Man ble enige om 
rapporteringsformatet på møtet i CFS (Commission for Food Security) i 1999. Et policy dokument for norsk 
oppfølging av toppmøtet er utarbeidet og oppdateres årlig. Fiskeridepartementet bidrar i dette arbeidet.  
 
Foruten arbeidet med å utarbeide globale oversikter m.h.t situasjonsbeskrivelse for verdens fiskeressurser, 
havbruksproduksjon mv., arbeider FAO med utforming av globale handlingsplaner og retningslinjer for 
forvaltningen av fiskeressurser, akvakultur og havbruksproduksjon samt havmiljøspørsmål generelt. I tillegg 
arbeider FAO som rådgiver og faglig bistandsyter overfor utviklingsland. 
 
Det norske engasjementet i forhold til FAO er tosidig. Gjennom Utenriksdepartementet/ NORAD bidrar Norge 
med betydelige midler til FAOs ulike bistandsaktiviteter. Spesielt kan nevnes det norske bidraget til kartlegging 
av fiskeressursene i en rekke utviklingsland over en 25-års periode gjennom Nansen-programmet, der 
havforskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” er sentralt. Programmet har, spesielt over de siste 10-15 årene, lagt 
vekt på å bistå land til utvikling av en bærekraftig fiskeriforvaltning og nyttiggjøring av toktdata og 
forskningsresultater i denne sammenhengen. 
 
I FAOs arbeid med å utvikle retningslinjer mv. for globale standarder på fiskeriforvaltningsområdene er 
Fiskeridepartementet ansvarlig fagdepartement. Av spesiell betydning har utforming av den globale 
adferdskodeksen for ansvarlige fiskerier ”Code of Conduct for Responsible Fisheries” som ble sluttført i 1995.  
 
Flere handlingsplaner er blitt vedtatt på COFI-møtene for å styrke spesielt aktuelle sider av fiskeriforvaltningen. 
 
I 1999 ble det vedtatt at nasjonale handlingsplaner på områdene vern og forvaltning av hai, reduksjon av bifangst 
av sjøfugl i linefiske og kontroll med kapasitetsutviklingen i fiskeflåten skulle utarbeides. I 2001 ble en 
handlingsplan vedtatt for å utforme globale retningslinjer for å få kontrollover Illegal, Unregulated and 
Unreported Fishing (IUU) – smutthullfiskerier. Norge deltok aktivt i dette arbeidet.  
 
Landene rapporterer om progresjonen i dette arbeidet til FAO annethvert år, og rapporteringen sammenfattes til 
møtene i COFI. 
 
FAO har engasjert seg i spørsmål omkring listing av kommersielle akvatiske arter i CITES. Etter to tekniske 
konsultasjoner på listekriterier spilte FAO inn sine synspunkter til den pågående prosess i CITES om revisjon av 
disse. Reviderte listekriterier skal opp til vedtak på neste partsmøte i CITES, COP-13, høsten 2004. På møtet i 
COFI i 2003 ble det enighet om nedsettelse av et ekspertpanel for vurdering av forslagene om listing, at 
samarbeidet mellom FAO og CITES skal formaliseres med en MoU (Memorandum of Understanding) og at det 
skal avholdes to ekspertkonsultasjoner i løpet av 2003/4 for å klarlegge implikasjonene ved en eventuell listing 
av akvatiske arter i CITES. Norge deltar aktivt i dette arbeidet, jfr. Faktaark D-4 om CITES. 
 
På møtet i COFI i 2001 ble det også vedtatt at det skulle etableres en underkomite for akvakultur, noe Norge har 
vært pådriver til. Det første møtet ble avholdt i Beijing i april 2002. Norge var vertskap for det andre møtet, som 
ble avholdt i Trondheim i august 2003.  
 

 
Oppdatert  14.08.03 
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Faktaark F-5 Den nord-atlantiske fiskeriminister-konferansen – NAFMC  

 
Siden 1995 har det vært avholdt konferanser mellom fiskeriministrene i Nord-Atlanteren, Den nord-atlantiske 
fiskeriminister-konferansen (NAFMC). Ministrene har bestemt at konferansene skal avholdes årlig. 
 
Konferansene har deltakelse fra Canada, Grønland, Island, Færøyene, EU, Norge og Russland.  
 
Avholdte møter: 
1995 19.-20. oktober  Canada, St. Johns, New Foundland 
1996 28.-30. mai  Island, Reykjavik 
1997 25.-27. mai  Færøyene, Torshavn 
1999 9.-10. juni   Norge, Ålesund 
2000 24.-26. mai  Grønland, Illulissat  
2001 28.-29. mai  EU, Stenungsund 
2002 29.–31. mai  Russland, St. Petersburg 
2003 17.–19 juni  Canada, Halifax 
 
Konferansene tar sikte på åpne diskusjoner på politisk nivå om tema av felles interesse innen fiskeriforvaltning.  
 
Til konferansen på Grønland utarbeidet Norge et dokument på integrering av miljøaspekt i fiskeriforvaltningen, 
dvs. hva disse betyr i praktisk fiskeriforvaltning. Parallelt med forberedelse av innspillet ble det utarbeidet et 
notat for diskusjon innen norsk fiskeriforvaltning og -næring. Sentralt i dette arbeidet var hva som ligger i 
rådgivningsbegrepene og vurdering og diskusjon av usikkerhet i de råd som havforskerne gir til forvaltningen for 
ressursuttak. 
 
Neste møte vil bli avholdt i Reykjavik, Island, våren 2004. 
 
 
Oppdatert  12.05.03 
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Faktaark F-6 RMV - RUHAs ansvar mht arbeidet - Informasjon om RMV  

 
Flere uavhengige forskermiljø har de siste årene identifisert et potensiale for betydelig økt verdiskaping basert på 
fornybare marine ressurser, kunnskap og dynamiske næringsklynger. Norge har muligheten til å bli en 
verdensledende kunnskapsnasjon på dette feltet, og derigjennom legge grunnlag for verdiskaping og 
sysselsetting i kystsamfunnene, så vel som i resten av økonomien. 
 
For å kunne hente ut det store verdiskapingspotensialet kreves en innsats på flere samfunnsområder. 
Regjeringens arbeid for marin verdiskaping koordineres derfor av et utvalg sammensatt av statsråder fra flere 
departement som forvalter samfunnsområder av særskilt betydning for marin verdiskaping. Fiskeriministeren 
leder utvalget.  
 
Arbeidet skal fullføres i løpet av 2004. Første milepæl er presentasjon av en helhetlig strategi for marin 
verdiskaping i løpet av høsten 2003. Denne vil bli sendt på høring til næringsaktører, offentlig forvaltning og 
andre kompetansemiljø før den til slutt vil bli fremmet for Stortinget på en egnet måte. 
 
Gjennom dette arbeidet skal det utvikles strategier for å styrke marin verdiskaping både på kort og lang sikt, men 
hovedfokus for arbeidet er strategier for marin verdiskaping i et langsiktig (20-30 års) perspektiv. I arbeidet med 
denne strategien har en fokusert på utvalgte temaområder som antas å ha særlig betydning for verdiskapingen i 
marin sektor. Det er utarbeidet egne temarapporter for hvert av disse områdene. Et hovedsiktemål ved 
temarapportene er å angi hvilke mål og virkemidler som må til for å realisere verdiskapingsmålene for de ulike 
typer næringsvirksomhet. 
 
 
RUHA (Ressurs- og havavdelingen) har ansvaret for utarbeidelse av en delrapport om Miljø og naturressurser.  
 
Delrapporten vil primært omhandle naturressurser og miljøforhold av betydning for tradisjonell fiske og fangst, 
havbruk og havbeite, samt fiskeindustri og slakterier. Vern av ressursgrunnlaget har imidlertid også betydning 
for fremtidig utvikling av ny næringsvirksomhet innenfor bioteknologi og bioprospektering, og rapporten har 
også koblinger mot andre tema slik som forskning, infrastruktur osv. 
 
Sentrale problemstillinger knyttet til arealdisponering har vært drøftet i Regjeringsutvalget underveis. Den 
ferdige rapporten vil sammen med øvrige temarapporter bli behandlet i Regjeringsutvalget og danne grunnlaget 
for utarbeiding av strategidokumentet høsten 2003. 
 
 
Oppdatert  27.08.03 
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Faktaark F-7 Etikk i fiskerinæringen  

 
Det synes å være bred enighet om de grunnleggende hensyn og etiske prinsipper som skal være styrende for 
forvaltningen av ressursene i havet. I St.prp. nr. 1 for 2001-2002 heter det blant annet at: ”Målet for 
ressursforvaltningen er å legge til rette for et uttak som sikrer et høyt varig utbytte fra ressursene, samtidig som 
hensynet til det marine økosystemet ivaretas.” I dette ligger det et krav om optimal utnyttelse av mulighetene i 
havet slik at høy verdiskaping sikres og ressurser ikke ødes. Det ligger videre en forutsetning om at dette skal 
skje innenfor det marine økosystemets tålegrense, ivaretatt gjennom en bærekraftig forvaltning som også gir 
kommende generasjoner det samme mulighetsrom som oss selv. 
 
Det er myndighetenes ansvar gjennom en hensiktsmessig virkemiddelbruk å sikre at disse grunnleggende målene 
ivaretas. Næringen har på sin side et ansvar for å etterleve målene og rette seg etter de lover og regler som 
gjelder. 
 
En god yrkesetikk og holdningsskapende arbeide innad i fiskerinæringen er en forutsetninger for at 
myndighetene skal kunne nå målsettingene innenfor ressursforvaltningen. Dette krever en god dialog mellom 
forvaltningen og næringen og en næring som arbeider målbevisst med holdninger og etikk gjennom næringens 
organisasjoner. Dette gjøres i dag på ulike måter og to hovedprosjekter skal nevnes her. 
 
21. januar 2003 ble det undertegnet en samarbeidsavtale om tiltak mot ulovligheter i fiskerinæringen. Partene i 
avtalen er LO industri, Norsk Sjømannsforbund, Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening, Norske 
Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Fiskeridirektoratet, 
Skattedirektoratet og Toll- og Avgiftsdirektoratet. Gjennom avtalen forplikter partene seg til å iverksette tiltak 
som motvirker ulike former for ulovligheter i fiskerinæringen. I avtalen legges det vekt på å bidra til økt 
forståelse for regelverket, bidra til nødvendige nye regler og eventuelt forenkle eksisterende regelverk og at 
partene skal bidra til en korrekt beskrivelse av næringen. Avtalen etablerer et forum hvor næring og forvaltning 
kan møtes årlig for å vurdere nye tiltak og evaluere tiltak som er gjennomført. 
 
Norges Fiskarlag og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening har igangsatt et flerårig prosjekt, ”Etikk i 
Fiskerinæringen”, for å arbeide for en sunn og ryddig næring preget av ansvarlighet. Det ble i 2002 gjennomført 
et forprosjekt, ”Ikke bare fisk”, som konkretiserte noen av de utfordringer næringen står ovenfor og hvordan man 
bør arbeide videre og hvilke tiltak som kan gi resultater. Av virkemidler organisasjonene ønsker å vektlegge er et 
verdimerkeprogram som signaliserer at bedriften eller fartøyet tar etikk på alvor, utviklingen av et pedagogisk 
opplæringsmateriell også for bruk innen skoleverket og muligheten for et belønningssystem for de som tar etikk 
og holdningsskapende arbeide på alvor. Man tar sikte på å sluttføre prosjektet innen utgangen av 2005. 
Fiskeridepartementet har delfinansiert prosjektet i 2003. 
 
 
Oppdatert  10.09.03 
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Faktaark F-8 Fiskerinæringens Råd  

 
Fiskerinæringens Råd er et forum for konsultasjon mellom myndighetene og fiskerinæringen.  
 
Følgende organisasjoner er representert i Fiskerinæringens Råd: 
  
• Fiskeridepartementet 
• Norges Fiskarlag  
• Norges Kystfiskarlag 
• Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening  
• Landsorganisasjonen i Norge 
 
 
Fiskerinæringens Råd skal drøfte politiske spørsmål av overordnet karakter som vedrører  
 
• spørsmål av stor betydning for utviklingen i næringen 
• fiskerinæringens rolle i det norske samfunn, 
• spørsmål med særlige konsekvenser for næringen, herunder 

- samarbeidstiltak mellom de enkelte leddene i næringen,  
- strukturspørsmål i næringen,  
- forskningsspørsmål, 
- internasjonale spørsmål av betydning for fiskerinæringen,  
- forholdet til internasjonale organisasjoner.  

 
Drøftinger i Fiskerinæringens Råd vil ikke erstatte høringsbehandling og konsultasjonsplikt som 
fiskerimyndighetene har etter lovgivning og regelverk. 
 
Fiskeriministeren innkaller til møter i Fiskerinæringens Råd og forestår ledelse av møtene. Møter holdes etter 
behov, med gjensidig rett til å be om møte og foreslå tema. 
 
Når det er aktuelt, kan Fiskeridepartementet innkalle representanter for andre organisasjoner som deltakere på 
møtene i Fiskerinæringens Råd. 
 
 
Nytt fra 2003 er at Norges Kystfiskarlag er oppnevnt som medlem av Rådet.  
 
Neste møte i Fiskerinæringens Råd er planlagt 17.-18. november 2003. 
Fiskeriministeren har invitert en representant for fylkesordførerne til dette møtet. 
 
 
Oppdatert  03.09.03 
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Faktaark F-9 Kystkultur 

 
I statsbudsjettet for 2003 ble det opprettet en ny tilskuddsordning for å følge opp arbeidet med og 
Fiskeridepartementets delansvar for kystkultur og kulturminner. 2 mill. kr. ble stilt til rådighet for formålet. 1 
mill. kr. ble benyttet til å støtte utviklingen av Norveg-prosjektet som etableres som en integrert del av 
Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Prosjektet vil søke å ivareta informasjonsoppgaver innenfor natur- og 
ressursinformasjon, kulturminner og kulturmiljø. Den resterende 1 mill. er benyttet til å støtte det arbeid som 
utføres av Fiskerimuseenes Nettverksråd og enkelttiltak knyttet til seminarer, arrangement og prosjekter. 
 
Kystdirektoratet har utredet kostnadene forbundet med å etablere et fyrmuseum på Lindesnes fyr. Med de midler 
som forventes å stå til rådighet vil det ikke være mulig for Fiskeridepartementet å prioritere dette tiltaket i 2004.  
 
Fiskeridepartementet vil i 2004 arbeide videre med å utvikle en strategi for å ivareta sitt delansvar for 
kystkulturen, og vil på bakgrunn av den kartlegging av fiskerimuseene som Fiskerimuseenes Nettverksråd har 
utført, søke å bidra til at et helhetlig nettverk av fiskeri- og kystmuseer blir ivaretatt på en ressursøkonomisk 
måte. I dette ligger bl.a. at det anses viktig å ikke bare konsentrere virksomheten om noen få sentrale aktører, 
men at det også må være rom for det store mangfold av mindre fiskeri- og kystmuseer som er bygd opp av 
private interesser. Det er på dette feltet viktig å finne en balanse mellom konservering og aktiv nyttiggjøring og 
bruk av en levende kystkultur. 
 
 
Oppdatert  05.09.03 
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Faktaark F-10 Etatsstyring Havforskningsinstituttet  

 
Havforskningsinstituttet er underlagt Fiskeridepartementet. Instituttets øverste organ er styret, som oppnevnes av 
Fiskeridepartementet. Departementets styring av instituttet skjer bl.a. gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, 
tildelingsbrev, to årlige etatsmøter og gjennom deltakelse som observatør i styremøtene. Det er også etablert 
årlige fagmøter mellom fagavdelingene i departementet og instituttet.  
 
Instituttet hadde i 2002 over 500 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Bergen, en avdeling i Tromsø og 
forskningsstasjonene i Flødevigen, Austevoll og Matre. Virksomheten er inntil utgangen av 2003 organisert i fire 
fagsentre (Ressurs, Miljø, Havbruk og Kystsone), en administrasjonsavdeling og en rederiavdeling. I tillegg har 
instituttet en U-landsenhet som administreres i samarbeid med Fiskeridirektoratet. Den faglige virksomheten 
skjer gjennom linjeprogrammer og forskningsprogrammer. Instituttet hadde i 2002 en total omsetning på over 
500 mill. kroner. 
 
Det arbeides med å omorganisere instituttet. Etter planen skal den nye organisasjonen være på plass fra og med 
januar 2004. Fagsentrene vil da bli lagt ned og i stedet blir det opprettet 19 forskningsgrupper. De nåværende 
senterlederne vil bli en del av den sentrale ledelsen sammen med administrerende direktør. Hovedbegrunnelsen 
for omorganiseringen er behovet for en mer tverrfaglig forskning og overvåking. Økosystemforskning og 
økosystemforvaltning er sentrale stikkord i denne forbindelsen. Utenom forskningsgruppene og den sentrale 
ledelsen vil instituttet ha en rederiavdeling, en avdeling for tokt- og feltaktiviteter, laboratorium og data og et 
senter for fiskerifaglig utviklingssamarbeid (u-landsenheten). Forskningsstasjonene og avdelingen i Tromsø vil 
ha en stedlig administrativ leder og stå til disposisjon for alle forskningsgruppene. 
 
 
Oppdatert  08.09.03 
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Faktaark F-11 Forskning + Havforskning  

 
Fiskeridepartements forskningsinnsats retter seg mot å utvikle og øke det verdipotensialet som ligger i de marine 
ressursene. Departementet utarbeidet i 1998 en strategiplan for ”FoU innen fiskeri og havbruk, havner og 
infrastruktur for sjøtransport”. Det tas sikte på at planen skal revideres i 2004.  
 
Sentrale elementer innen den ressurs- og miljørettede forskningen som er særlig aktuelle for RUHA, omfatter 
bestandsanslag av de viktigste kommersielle fiskeartene, forståelse for sammenhengen mellom organismer og de 
fysiske omgivelsene og organismene seg imellom, samt hvordan organismer og leveområder reagerer på ytre 
påvirkning. Bedre og mer målrettet ressursutnyttelse ved reduksjon av bifangst og bedre anvendelse av 
biprodukter er også viktige forskningsområder. Forskning på fartøy- og redskapsteknologi er viktig for bedre 
lønnsomhet i fiskeriene og å redusere negative miljøpåvirkninger fra fisket. 
 
Bevilgningen til forskning over Fiskeridepartementets budsjett for 2003 er på 881 mill. kr. Midlene går 
hovedsakelig til egne etater som Havforskningsinstituttet og Nasjonalt Institutt for Ernærings- og 
Sjømatforsknings (NIFES – tidligere Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt), gjennom Norges Forskningsråd og 
til Fiskeriforskning i Tromsø. I tillegg gis det fra 2001 årlige basisbevilgninger til NORCONSERV og SINTEF 
Fiskeri og Havbruk AS. 
 
I St.meld. nr. 39 (1998-99) ”Forskning ved et tidsskille” går Regjeringen inn for å styrke forskningsinnsatsen i 
Norge slik at denne kommer opp OECD-gjennomsnittet, målt ved samlede FoU-utgifters andel av BNP. 
Følgende tiltak er ledd i dette arbeidet: 
• etablering av et fond (forskningsfondet) 
• deltakelse i EUs 5. rammeprogram for forskning 
• innføring av en FoU-avgift på fiskeri og havbruksnæringa (ordningen ble gjort gjeldende fra 1. januar 2001) 
• oppnevning av Hervik-utvalget for vurdering av ytterligere tiltak for å fremme forskning i bedrifter og øke 

privat finansiering av forskning. Utvalget avga sin innstilling våren 2000.  
 
I tillegg til grunnutdanning fokuserer Stortingsmeldingen på fire tematiske satsingsområder - marin forskning er 
ett av disse.  
 
Forskningsfondet ble etablert i 2000 med en fondskapital på 4 mrd. kr. Denne er senere blitt økt betraktelig. For 
år 2003 gikk 528,4 mill. kr fra fondets avkastning til Norges Forskningsråd. Dette utgjør 2/3 av den totale 
avkastningen. Den resterende 1/3 gikk til universitets- og høgskolesektoren. Av midlene til Forskningsrådet gikk 
26% til marin forskning.  
 
For å øke næringas bidrag til økt forskningsinnsats, vedtok Stortinget den 9. juni 2000 lov om avgift til forskning 
og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen. Ordningen er basert på avgift på fiskeeksporten og ble gjort 
gjeldende fra 1. januar 2001 som Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). I tillegg til å kanalisere 
mer av næringens overskudd i FoU, har ordningen som mål å legge til rette for at næringen i større grad kan 
være med på å prioritere FoU med utgangspunkt i egne definerte behov og interesser. I 2001 og 2002 ble hhv. 4 
mill. kr.og 52,8 mill. kr. brukt til forskning. Budsjettert beløp for 2003 er på 109 mill. kr. Midlene har i stor grad 
vært brukt til samfinansiering av aktuelle prosjekter gjennom Forskningsrådet og Statens Nærings- og 
Distriktsutviklingsfond. 
 
Regjeringens oppfølging av Hervik-utvalgets innstilling resulterte i SkatteFUNN som ble gjort gjeldende fra og 
med 2002. Ordningen innebærer 20% skattefradrag for godkjente forskningsprosjekter innenfor en 
fradragsramme på 4 mill. hvis forskningen utføres av egen bedrift eller 8 mill. hvis man engasjerer ekstern 
forskningsinstitusjon til å utføre forskningen. For 2002 kunne bedrifter med færre enn 100 ansatte nyttiggjøre 
seg av ordningen. For 2003 er ordningen åpen for alle bedrifter. 
 
Regjeringen tar sikte på fremlegging av ny forskningsmelding i 2005. 
 
Ressurs- og havavdelingen påvirker formelt forskningsinnsatsen som finansieres av FID gjennom innspill til 
budsjettproposisjonen, tildelingsbrev og deltakelse i programstyrer i Norges Forskningsråd. P.t. deltar RUHA 
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med observatør til programstyrene for ”Marine ressurser, miljø og forvaltning” og ”Fiskeriteknologi” samt med 
deltaker i programstyret for ”KlimaEffekter”. Avdelingen har videre løpende kontakt med de sentrale miljøene 
innenfor ressurs- og havmiljøforskning, der Havforskningsinstituttet, som avdelingen også har etatsansvaret for, 
har en særlig omfattende funksjon på forskning og rådgiving på marine spørsmål. 
 
 
Oppdatert  10.10.03 
 
 

 
 
Illustrasjonen viser hvordan et sett av ulike kilder blir mat for fremtidens bestandsvurderinger. Fiskeflåten gir 
data i tillegg til forskningsfartøyer, som også bruker eksterne enheter med akustiske og visuelle sensorer. 
Dataene formidles via satellitt. 
 
Illustrasjon: John Ringstad 
 

Faktaark 2003 – 2004 185 F - Annet 



 
 
 
  

Ressurs- og havavdelingen 
 
 

Egne notater: 
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