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KRAFTIG ØKNING I TORSKEKVOTENE FOR 2021 

Det vises til resultatet av de norsk-russiske fiskeriforhandlingene om fastsettelse av 
torskekvoter i Barentshavet. 

En kvoteøkning som for Norges del vil havne rundt 20 prosent vil i en normalsituasjon 
betydd prisfall både ute i markedene og på første hånd.  I den dramatiske situasjonen det 
meste av verden har befunnet seg i de siste åtte måneder, og der en normal situasjon i beste 
fall forventes å skje om ett års tid, må en desto større nedgang i prisene forventes. 

Per utgangen av oktober er økning i lagrene av torskeprodukter i løpet av året økt med ca. 
20 000 tonn, regnet i rund vekt.  Lagerøkningen utgjør nå omkring seks prosent av årets 
kvoter, slik at det dreier seg om en betydelig økning. Med det som er igjen av kvoter å fiske 
og det en kan regne med blir eksportert resten av året, kan en ikke vente nedgang i lagrene 
frem til årsskiftet, men tvert imot frykte ytterligere økning. 

Endelig er det signalisert fra HI at kvotene i 2022 skal settes ned. 

Jo kraftigere kvoteøkningen blir neste år, jo mer vil markedsprisene falle og jo større vil 
tapene bli for de produsentene og rederiene som ligger med varer på lager. 

Et viktig tilleggsmoment i negativ retning, er at årets lønnsøkning for vår næring i avtale 
mellom NHO og NNN er fastsatt til ca. tre prosent, noe som er ganske uforståelig for våre 
medlemmer.  Det er bortimot det doble av det som ellers har skjedd i norsk arbeidsliv i år.  

På denne bakgrunn ber Fiskekjøpernes Forening om 

1. at departementet bruker det handlingsrommet de har til å flekse kvoter fra ett år til 
et annet ved å flytte inntil ti prosent av torskekvoten for 2021 til 2022.   

2. at det avsettes tilstrekkelig kvanta til ferskfiskordningen slik at denne kan fortsette ut 
året under forutsetning av at det fortsatt er god etterspørsel i markedet for fersk fisk, 
noe som avspeiles ved at pris på første hånd ligger over minstepris. 

3. at departementet, for å redusere usikkerheten i markedet, snarest varsler at den 
norske torskekvota til neste år under ingen omstendigheter vil bli økt med mer enn ti 
prosent. 
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