
1 
 

 
Fiskeridirektoratet 
Postboks 185 
5804 Bergen 
Postmottak@fiskeridir.no 
                     Trondheim, 05.11.2020 
 
 
 

Høring av reguleringer for 2021  
 

Innledning:  

 

Sjømatbedriftene viser til publiserte høringer fra og med 15. oktober, med svarfrist 5. november. 

Sjømatbedriftene leverer med dette sitt høringssvar til samtlige høringer av reguleringer for 2021 

foruten torsk nord for 62° N i 2021 som kommer i separat tilsvar.  

 

Som følge av den pågående Covid-19 pandemien utgår høstens reguleringsmøte. I stedet har 

Fiskeridirektoratet sendt ut skriftlige høringsdokumenter for de ulike reguleringene i 2021. For 

nærmere omtale av de enkelte forslagene til regulering vises det til vedlagt link og de utlagte 

høringsdokumenter. Reguleringsforslagene vil bli fortløpende lagt ut på fiskeridir.no, sammen med 

innspill som mottas i sakene. Høringsdokumentene vil bli lagt ut på denne siden, fra og med 15. 

oktober. https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet2/Hoeringer-

av-reguleringer-for-2021-reguleringsmoetet  Reguleringen av torsk vil legges ut i uke 43. Som 

følge av at reguleringen av torsk er forsinket ift. forespeilet publiseringsdato, inngir vi tilsvar på den 

høringen separat. Det er viktig at innspillene begrenses til temaene som er aktuelle i forbindelse med 

forberedelse av reguleringsforskriftene. Det er 3 ukers høringsfrist, og det gir 5. november som siste 

frist for de aller fleste sakene. I dette saksframlegget, vil en kort oppsummering av den aktuelle 

reguleringen samt Fiskeridirektørens forslag til vedtak fremsettes under hvert enkelt tema. 

Sjømatbedriftenes vurdering og konklusjon fremkommer avslutningsvis under hvert enkelt tema. 

Sjømatbedriftene merker seg at det ikke er foreslått vesentlige endringer fra inneværende års 

reguleringer og oppfatter det som den mest riktige holdningen, gitt situasjonen med covid-19 

pandemien og dens virkninger på norsk sjømatnæring som en helhet. Sjømatbedriftene ønsker også å 

presisere at det er viktig med fleksibilitet og mulighet for raske endringer slik som situasjonen er. Vi 

merker oss at dette også fremgår, om ikke så sterkt i høringsnotatet om reguleringer for 2021 fra 

Fiskeridirektoratet. Sjømatbedriftene ønsker samtidig å presisere viktigheten av at fordelingen av 

kvoter mellom fartøygruppene ikke endres. Det er nok usikkerhet og splittelse mellom flåtegruppene 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet2/Hoeringer-av-reguleringer-for-2021-reguleringsmoetet
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet2/Hoeringer-av-reguleringer-for-2021-reguleringsmoetet
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som det er og endring i denne grunnleggende forutsetningen vil ytterligere svekke forholdet. 

Forannevnte gjelder særlig for reguleringen av torsk og hyse. 

Saksnr. 9/2020 Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2021 

I den videre framstillingen legges det til grunn at totalkvoten på hyse fastsettes i tråd med 

anbefalingen fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) på 232 537 tonn. Dette innebærer en 

økning på 8,2 % fra inneværende års nivå, og det vil si en økning på 17 537 tonn. Det legges videre 

til grunn at fordelingen, avsetning til tredjelands fiske og overføringen av hysekvoten mellom Norge 

og Russland er tilsvarende som i inneværende år. Fiskeridirektøren viser til at Norge ikke har vært i 

stand til å utnytte hysekvotene fullt ut i årene 2015 til 2018 til tross for frie reguleringer i de fleste 

fartøygrupper. Det har vært lite hyse tilgjengelig i kystnære områder de senere årene. Dette er en av 

forklaringene på lav kvoteutnyttelse. Deler av fiskerinæringen har trolig også vært for torskefokusert 

og gjort seg torskeavhengig etter år med rekordhøye kvoter. I 2019 utnyttet norske fartøy hele 

hysekvoten. Slik fisketakten og markedssituasjonen har vært i inneværende år, er det svært lite 

sannsynlig at årets kvote utnyttes fullt ut til tross for at reguleringsopplegget er svært ekspansivt med 

romslige og overregulerte kvoter for alle fartøygrupper. 2020 er et krevende år som følge av 

koronasituasjonen med markedsutfordringer og prisfall for de fleste hvitfiskarter. Hysemarkedet har 

vært utfordrende i sommer, men mye tyder på at ferskfiskmarkedet nå har stabilisert seg. Det har gått 

mye hyse til fryste produkter i første halvår, og det er lite hyse på lager pr. i dag. Økt tilførsel av hyse 

i markedet for 2021 i kombinasjon med en koronapandemi vil være krevende. Sjømatrådet melder 

om at fiskerinæringen har vært gjennom en periode med svekket etterspørsel i markedene etter 

hvitfisk, og dette er en situasjon som trolig vil vedvare. Fiskeridirektøren anmoder aktører både på 

sjø og land om å få til en god ressursutnyttelse og verdiskapning av disponibel hysekvote i 2021. 

Fiskeridirektøren legger opp til en videreføring av avsetningen på 300 tonn hyse til ungdoms- og 

rekreasjonsfisket. Avsetningen skal dekke både registrert og uregistrert fangst i fritids- og turistfiske. 

Behovet for avsetning til forsknings- og undervisningsformål i 2021 er ikke kjent, og fastsettes 

endelig rett før årsskiftet. Fiskeridirektøren foreslår at avsetning til forskning og undervisning går til 

fradrag på totalkvoten når behandlingen av søknadene er avsluttet. Avsetning til 

rekrutteringsordningen foreslås satt til 1 753 tonn. Fiskeridirektøren anbefaler å videreføre ordningen 

med kvotefleksibilitet på gruppenivå også i 2021. Det foreslås fritt fiske fra årets begynnelse i åpen 

gruppe. For øvrige fartøygrupper tilrås maksimalkvoter med varierende overregulering og med 

garanterte kvoter uten overregulering i bunn. For øvrig innebærer reguleringsforslaget i det 

vesentlige en videreføring av årets opplegg. 
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Fiskeridirektøren tilrår at lukket gruppe reguleres med maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn 

i 2021  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i åpen gruppe får tilsvarende andel av konvensjonell kvote som i 

inneværende år, det vil si 8 %. Dette utgjør 5 520 tonn. I år har fartøy i åpen gruppe hatt fritt fiske 

etter hyse med et garantert kvantum i bunn.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i åpen gruppe gis et fritt fiske innenfor gruppekvoten i 2021. 

Fiskeridirektøren foreslår videre å fastsette garanterte kvoter dersom det mot formodning skulle være 

nødvendig å stoppe fisket.  

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene merker seg Norges Fiskarlags påpekning om at den økte hysekvoten ikke 

synes å samsvare med fiskernes observasjoner av hyse i havet, og ber om at det settes fokus på 

dette når nye bestandsestimat skal gjennomføres. Sjømatbedriftene har forøvrig ingen 

merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 10/2020 Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2021 

Seikvoten er fastsatt til 197 779 tonn i 2021. Dette innebærer en økning på 25 797 tonn, det vil si 15 

% fra inneværende år. Fiskeridirektøren anbefaler å videreføre ordningen med kvotefleksibilitet på 

gruppenivå også i 2021. Reguleringsopplegget fra 2020 foreslås i hovedsak videreført i 2021. I fisket 

etter sei med not foreslås det maksimalkvoter med 25 % overregulering og garanterte kvoter i bunn. I 

fisket etter sei med garn for konvensjonelle havfiskefartøy foreslås det maksimalkvoter på 425 tonn, 

som innebærer en overregulering på ca. 70 %. For trålerne foreslås det fartøykvoter med 10 % 

overregulering. Nivået på overreguleringen synes å ha truffet godt og foreslås videreført. For åpen 

gruppe foreslås det fritt fiske fra årets begynnelse. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det for 2021 avsettes 2 000 tonn sei til dekning av fangst innenfor 

ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske). 

Fiskeridirektøren foreslår å avsette 1 324 tonn i tilknytning til rekrutteringskvotene i 2020, og 

foreslår at dette avsettes før fordeling på trål, not og konvensjonelle redskap. 
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Fiskeridirektøren foreslår at ethvert kvantum fisket ut over vedkommende fartøygruppes 

gruppekvote, skal gå til fratrekk på fartøygruppens gruppekvote det påfølgende år. Dersom 

overfisket skyldes Fiskeridirektoratets refordeling av kvoter mellom fartøygrupper for å legge til 

rette for at norsk totalkvote kan tas, skal belastningen av gruppekvoten det påfølgende kvoteåret ikke 

overstige 10 % av den gruppekvoten som er overfisket. Denne begrensningen gjelder bare så langt 

det for øvrig er dekning innenfor totalkvoten. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøygruppene kan overføre inntil 10 % av gruppekvoten til det 

påfølgende år. Dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes kvote, skal den overskytende 

kvoten refordeles til alle fartøygrupper etter etablerte fordelingsnøkler det påfølgende år. 

 

Med utgangspunkt i en disponibel kvote på 178 566 tonn, vil fiskeridirektøren i tråd med 

landsmøtevedtak 7/01 i Norges Fiskarlag om fordeling av kvoten av sei nord for 62på 

redskapsgrupper og vedtaket om videreføring i landsmøtesak 6/07, foreslå følgende fordeling på de 

ulike fartøygruppene: 

Redskapsgruppe Andel i % Gruppekvote (tonn) 

Konvensjonelle redskaper 38 67855* 

Notgruppen 25 44642 

Trålgruppen 37 66069 

Sum 100 178566 

* I tillegg kommer 1324 tonn i lukket kystgruppe under 15 meter 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med at fartøy med hjemmelslengde under 15 meter 

får overreguleringen som garantert kvantum.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter i notfisket etter sei 

reguleres med maksimalkvoter og et garantert kvantum. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvotene i notfisket fastsettes som vist i tabell nedenfor, noe 

som tilsvarer en kvoteenhet på 112,20 per kvotefaktor 1 for garantert kvote for fartøy på eller over 15 

meter hjemmelslengde.  

 

Hjemmelslengde  Kvotefaktor Maksimalkvoter Garanterte kvoter 

Under 15 meter 1,00  140,25 
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15-20,9 meter 1,50 210,38 168,30 

21-22,9 meter 2,03 284,71 227,77 

23-25,9 meter 2,43 340,81 272,65 

26 meter og over 2,82 395,51 316,40 

Seinottillatelse 5,64 791,01 632,81 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre bestemmelsen om at fartøy som har adgang til å delta i lukket 

gruppe i fisket etter sei med not, og som også har adgang til å delta i fisket med konvensjonelle 

redskaper i lukket gruppe, kan fiske begge seikvotene. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at konvensjonelle havfiskefartøy skal ha en andel på 11 % av den 

konvensjonelle kvoten. Dette utgjør 7 464 tonn i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at avsetningen til bifangst settes til 500 tonn i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at konvensjonelle havfiskefartøy reguleres med maksimalkvoter på 425 

tonn. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for fartøy i lukket kystgruppe settes til 50 891 tonn. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at vi benytter Finnmarksmodellen med gruppeinndeling i fire 

reguleringsgrupper etter hjemmelslengde. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre gjeldende reguleringsmodeller for overregulering i lukket 

kystgruppe i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunn i lukket kystgruppe i 2021 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i åpen gruppe får samme kvoteandel som i inneværende år på 14 

% av den konvensjonelle kvoten i 2021. Dette gir en gruppekvote på 9 500 tonn.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i åpen gruppe gis et fritt fiske av sei innenfor gruppekvoten, og en 

garantert kvote på 5 tonn dersom fisket stoppes. 
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Fiskeridirektøren forslår at det avsettes et kvantum på 500 tonn sei til dekning av bifangst for fartøy 

med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse, og at denne som tidligere trekkes fra seitrålernes 

gruppekvote. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske inntil 

100 tonn sei som bifangst. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at kvoten på 66 069 tonn blir fordelt med en andel på 80 % til 

torsketrålerne og 20 % til trålere med seitråltillatelse. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at torsketrålerne reguleres med fartøykvoter med 10 % overregulering som 

vist i nedenfor. 

 

Trålgruppe Faktor Fartøykvote 

Småtrålere 0,58 328 

Ferskfisk-/rundfrysetrålere 1,00 565 

Fabrikktrålere 1,32 746 

 

Fiskeridirektøren foreslår at seitrålerne reguleres med fartøykvoter med 10 % overregulering som 

vist i tabell nedenfor. 

Trålgruppe Faktor Fartøykvote 

Fartøy med kvotefaktor 0,35 391 

Fartøy med kvotefaktor 0,75 837 

Fartøy med kvotefaktor 0,85 949 

Fartøy med kvotefaktor 1,00 1116 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   
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Saksnr. 11/2020 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2021 

 
Reguleringsopplegget for fisket etter blåkveite foreslås i hovedsak videreført i 2021. 

Fiskeridirektøren foreslår at kystflåtens direktefiske tillates i to perioder, og at det settes av en 

bifangstavsetning når direktefiske ikke er tillatt. Det bes om innspill på to alternative oppstartsdatoer 

for første periode for å ikke komme i konflikt med en stor internasjonal militærøvelse. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en avsetning til uunngåelig bifangst for kystfartøy over 28 meter på 200 

tonn. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en kvote på 7 800 tonn for kystflåtens direktefiske etter blåkveite i 2021, 

samt en avsetning til bifangst på 278 tonn når direktefiske ikke er tillatt.  

Videre forslår Fiskeridirektøren at konvensjonelle havfiskefartøy og trålere reguleres innenfor en 

samlet gruppekvote på 5 386 tonn blåkveite. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle 

redskap gis adgang til et direkte fiske etter blåkveite i to perioder. 

 

Fiskeridirektoratet har mottatt en henvendelse fra Andøya Test Center. I henvendelsen framgår at det 

skal foregå skyting i to områder utenfor Andøya i forbindelse med en stor internasjonal militærøvelse 

i begynnelsen av juni 2021. For å kunne avvikle fisket på en hensiktsmessig måte uten å komme i 

konflikt med militærøvelsen foreslås det to alternativ:  

1. Oppstart av første periode 4. juni  

2. Oppstart 24. mai, men med stopp i fisket i tre «skytevinduer» i de aktuelle områdene fra kl. 18:00 

til kl. 23:59 i perioden 1. – 3. juni. Dette vil ikke være til hinder for at bruk kan stå i havet, men 

fartøy kan ikke oppholde seg innenfor de aktuelle områdene i disse tidsrommene. 

 

Fiskeridirektøren ber om tilbakemelding på hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig.  

Videre foreslår Fiskeridirektøren at andre periode starter 2. august og at fisket stoppes når 

periodekvoten er beregnet oppfisket. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at 60 % av kystflåtens kvote kan fiskes i første periode og 40 % i andre 

periode. 
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Fiskeridirektøren foreslår maksimalkvoter som gitt i nedenfor. 

Største lengde Maksimalkvote 

0-13,9 meter 20 tonn 

14-19,9 meter 22,5 tonn 

20-27,9 meter 25 tonn 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med at fartøy som ikke har adgang til å delta i det 

direkte fisket eller når dette fisket ikke lenger er tillatt, kan ha inntil 7 % blåkveite om bord til enhver 

tid, ved avslutning av fisket og av landet fangst. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at ordningen med ukeavregning for fartøy som fisker med konvensjonelle 

redskap og som leverer flere ganger pr. uke, videreføres.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at blåkveite tatt som bifangst når det ikke er adgang til direktefiske, går til 

fradrag i det enkelte fartøys maksimalkvote i det direkte fisket.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at konvensjonelle kystfartøy over 28 meter største lengde ikke kan ha mer 

enn 20 tonn blåkveite som bifangst i løpet av 2021. 

 

For 2021 foreslår Fiskeridirektøren at trålerne og konvensjonelle havfiskefartøy tildeles en 

fartøykvote på 83 tonn blåkveite. Denne kvoten kan fiskes i et direktefiske men må også dekke 

bifangst i andre fiskerier. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene finner det svært beklagelig at den planlagte militærøvelsen og andre 

aktiviteter av denne typen med påfølgende stenging av fiskefelt blir lagt til de allerede korte og 

intensive fiskeperiodene som er på blåkveite. Sjømatbedriftene støtter Norges Fiskarlags 

vurdering av mest hensiktsmessig avvikling av sesong, og ønsker samtidig å understreke 

viktigheten av at slike aktiviteter bør søkes gjennomført med minst mulig heftelse for 

fiskeriene – dette gjelder både fisket på blåkveite, men også annet fiske som foregår. 

Sjømatbedriftene støtter for øvrig Fiskeridirektoratets tilrådning.  
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Saksnr. 12/2020 Regulering av fisket etter uer i 2021 Nasjonalt 

 

Fiskeridirektøren viser til at totalkvoten for snabeluer ikke er fastsatt ennå. ICES tilrår en kvote på 66 

158 tonn i 2021, og dette legges til grunn i saksframlegget. Dette innebærer en økning på 18 % 

sammenliknet med inneværende år. På denne bakgrunn foreslår Fiskeridirektøren at fartøy med 

torsketrål- og seitråltillatelse reguleres med maksimalkvoter på 1 500 tonn. Denne kvoten skal også 

dekke bifangst av uer i andre fiskerier. Avsetningen på 100 tonn til bifangst av snabeluer for fartøy 

som ikke har adgang til å delta i et direktefiske, videreføres. Fiskeridirektøren foreslår å videreføre 

fredningstiden fra og med 1. mars, men at fisket åpner 10. mai. På bakgrunn av for høy innblanding 

av vanlig uer i trålfangstene, ble områdene for direktefiske etter snabeluer endret i samråd med 

Havforskningsinstituttet (HI) og næringen i 2019, se vedlegg. Fiskeridirektøren foreslår å videreføre 

områdene og periodene et direktefiske kan tillates. Å redusere innblanding av vanlig uer i 

bunntrålfisket etter snabeluer, men også andre arter, er en problemstilling Fiskeridirektoratet ønsker å 

se nærmere på sammen med HI og næringen. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det av den norske kvoten avsettes et kvantum på 100 tonn til bifangst av 

snabeluer for fartøy som ikke har adgang til å delta i et direktefiske i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en maksimalkvote på 1 500 tonn til fartøy som har adgang til å delta i 

direktefisket etter snabeluer i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fredningstiden settes slik at det blir forbudt å fiske uer med bunntrål i 

tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai. Det kan gis dispensasjon til at fartøy fra 

Havforskningsinstituttets referanseflåte på gitte vilkår kan starte fisket i fredningsperioden. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at et område sør for Bjørnøya holdes stengt i januar og februar, se vedlegg. 

Det foreslås at det kan gis dispensasjon for at fartøy fra Havforskningsinstituttets referanseflåte på 

gitte vilkår kan fiske i dette område i januar og februar. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av tillatt bifangst av uer ved fiske med bunntrål på andre 

arter enn uer innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen på 10 % av totalvekten i hver enkelt fangst og 

av landet fangst. 
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Fiskeridirektøren foreslår å videreføre periodene og områdene for hvor og når det direkte fisket etter 

snabeluer tillates (se evt. eget kart). 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre gjeldende reguleringstiltak for konvensjonelle fartøy. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene merker seg Norges Fiskarlags innspill vedrørende bifangst og 

bestandsundersøkelser. For å sikre mer jevn og stabil tilgang for landindustrien, er det 

hensiktsmessig at fiskere ikke blir avskåret fra å drive et blandingsfiske (sei, hyse, torsk, uer 

mv.) som følge av for høy innblanding av uer. Det vil være hensiktsmessig med inntil 40% 

innblanding av vanlig uer i fiske etter andre arter fra 15. april og ut året. Når det gjelder 

bestandsvurdering, merker Sjømatbedriftene seg utspill fra Norges Fiskarlag hvor det 

rapporteres om store mengder uer – dette står i kontrast til ICES sitt 0-kvoteråd. 

Sjømatbedriftene ser behov for nye bestandsundersøkelser for vanlig uer. Sjømatbedriftene 

har ingen merknader forøvrig og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 12/2020 Regulering av fisket etter uer i 2021 i Irmingerhavet 

 

Fiskeridirektøren vil fastsette regulering av fisket etter snabeluer i Irmingerhavet i 2021 i tråd med 

det som blir vedtatt i årsmøtet i NEAFC. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

 

Saksnr. 13/2020 Regulering av fisket etter rognkjeks i 2021 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre maksimalkvoten på 5 000 kg utilvirket rognkjeksrogn i 2021. 

Fiskeridirektøren ber høringsinstansene om innspill vedrørende en eventuell videreføring av 

dispensasjonsordningen fra maskestørrelsesbestemmelsen i utøvelsesforskriften § 23 i 2021. 
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Fiskeridirektøren ber høringsinstansene om innspill på om det bør settes ned en arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra forvaltning, næring og salgslag, for å gå nærmere gjennom 

reguleringen av fisket etter rognkjeks, herunder vurdere behovet for å innføre begrensninger på fisket 

av rognkjeks sør for Nordland. Fiskeridirektoratet vil i høst vurdere å sette en administrativ faktor for 

sesongen 2021 i påvente av målinger og beregning av ny omregningsfaktor. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten på 5 000 kilo utilvirket rognkjeksrogn i 2020 

videreføres i 2021. 

 

Fiskeridirektøren ber høringsinstansene om innspill på om det bør settes ned en arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra forvaltning, næring og salgslag, for å gå nærmere gjennom 

reguleringen av fisket etter rognkjeks, herunder vurdere behovet for å innføre begrensninger på fisket 

av rognkjeks sør for Nordland. 

 

Fiskeridirektøren ber høringsinstansene om innspill vedrørende en eventuell videreføring av 

dispensasjonsordningen fra maskestørrelsesbestemmelsen i utøvelsesforskriften § 23 i 2021. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene mener det kan være svært hensiktsmessig å nedsette en arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra forvaltning, næring og salgslag, for å gå nærmere gjennom 

reguleringen av fisket etter rognkjeks, herunder vurdere behovet for å innføre begrensninger 

på fisket av rognkjeks sør for Nordland. I samme arbeidsgruppe bør man også vurdere 

omregningsfaktor for rognkjeks for å ivareta en korrekt bestandsutnyttelse. Sjømatbedriftene 

støtter for øvrig Fiskeridirektoratets tilrådning.   

 

Saksnr. 14/2020 Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2021 

 

Norge og EU ble i kvoteforhandlingene for 2020 enige om en TAC på 79 813 tonn i ICES 

statistikkområde 3a og 4. Norges andel av dette, inkludert overføring fra EU, er på 41 703 tonn. Etter 

å ha byttet fra oss 880 tonn til Sverige, og avsatt 10 tonn til forsknings- og undervisningsformål 

gjensto 40 712 tonn som kan fiskes av norske fartøy. Vi overførte 2 974 tonn ubenyttet kvote fra 

2019, så total disponibel kvote for norske fartøy er 43 7871 tonn i 2020. I tillegg til dette ble det klart 

at norske fartøy kan fiske inntil 940 tonn sei i EU-sonen i ICES statistikkområde 6a nord for 56°30’ 
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N. I likhet med tidligere ble ikke dette fordelt mellom fartøygruppene. Per 29. september er det ikke 

meldt om fangster av sei i dette området. Norsk kvote er enda ikke fastsatt, men i forslaget legges det 

til grunn en kvote på 31 147 tonn, hvorav 30 257 tonn er til fordeling til gruppene. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten til fartøy som fisker med not for 2021 fastsettes til 5 500 

tonn. Dette er i tråd med tidligere fastsatt gruppekvote. 

 

Fiskeridirektøren foreslår videre at fartøy som har adgang til å fiske sei med not også kan fiske 

seinotkvoten med konvensjonelle redskaper. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for fisket etter sei med konvensjonelle redskaper også i 

2021 settes til 8 000 tonn.  

For å sikre et kvantum for kystfisket, foreslår Fiskeridirektøren at fisket for konvensjonelle 

havfiskefartøy kan stoppes når det gjenstår 1 400 tonn av gruppekvoten.  

 

Fiskeridirektøren vil foreslå at fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper reguleres med en 

generell maksimalkvote på 1 000 tonn. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at den resterende del av den norske seikvoten i Nordsjøen og Skagerrak i 

2021, det vil si 16 757 tonn, tildeles fartøy som fisker etter sei med trål.  

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av fordelingen av trålernes gruppekvote, gitt ved tabell 

nedenfor. 

 

Gruppe Andel (%) Gruppekvote (tonn) 

Gruppekvote trål  16757 

Nordsjøtrålere fast andel  5000 

Til fordeling  11757 

Herav:    

Torsketrålere 73,0 8582 

Seitrålere 19,0 2234 

Nordsjøtrålere 8,0 941 

Sum nordsjøtrålere  5941 
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Fiskeridirektøren foreslår at torsketrålerne reguleres med følgende maksimalkvoter i 2021: 

Gruppe Kvotefaktor Maksimalkvote 

Fabrikktrålere 1,4 350 

Andre torsketrålere 1,0 250 

 

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse med kvotefaktor 1,0 

settes til 200 tonn i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å gi fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse en 

maksimalkvote på 550 tonn. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å gi de fartøy som har fisket mer enn 325 tonn sei i ett av årene 2006, 2007 

eller 2008 en maksimalkvote på 300 tonn. Andre fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse gis en 

maksimalkvote på 150 tonn. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse kan fiske direkte etter sei i 

2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fiske utover totalkvoten i 2020 skal belastes totalkvoten i 2021.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at et gjenstående kvantum på inntil 10 % av Norges kvote i 2020, før 

eventuelle overføringer og kvotebytter, kan godskrives totalkvoten i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at dersom det gjenstår mer enn 10 % av en fartøygruppes kvote, kan den 

overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene innen samme kvoteår. 

 

 

Saksnr. 15/2020 Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og 

Skagerrak i 2021 

 

Torskebestanden og flere bestander i Nordsjøen har siden slutten av 1980 tallet vært forvaltet i 

fellesskap av EU og Norge. Storbritannia vil forlate EU 1. januar 2021. I skrivende stund er det 

uklart om EU og Storbritannia vil bli enige om bl.a. fiskerisamarbeidet før Storbritannia trer ut av 
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EU. Dermed er det uklart hvordan årets forhandlinger om forvaltning av fellesbestandene i 

Nordsjøen vil bli organisert. Det er imidlertid nærliggende at de tre partene som ligger ved 

Nordsjøen må forhandle om forvaltning av ressursene i Nordsjøen. Om dette skjer som 

trepartsforhandlinger eller en serie bilaterale forhandlinger eller begge deler gjenstår å se. En viktig 

del av avtalene mellom EU og Norge har vært at partene i fellesskap har satt «Total allowable catch» 

(TAC) for torsk og andre arter, og fordelt den mellom seg. Videre har partene vært enige om tilgang 

til å fiske i hverandres soner. Alt dette kan bli endret når Storbritannia vil forhandle som selvstendig 

part. I utgitt høring forutsettes at hovedlinjene i avtalen mellom Norge og EU blir beholdt. Det vil si 

at partene blir enige om å sette en TAC for torsken, at fordelingen mellom Skagerrak og Nordsjøen 

blir uforandret, at Norges andel av torskekvoten i Nordsjøen forblir 17 % og at muligheten til å fiske 

i hverandres soner videreføres slik den er i dag. Dersom partene fastsetter en kvote som avviker fra 

forutsetningene i dette dokumentet kan direktoratet revurdere det foreslåtte reguleringsopplegget. 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES) tilrår 16,5 % reduksjon i TAC for torsk i 

Nordsjøen, Skagerrak og Den engelske kanal i 2021 sammenlignet med 2020. Dette innebærer en 

TAC anbefaling på 14 755 tonn. ICES antar da at gytebestanden vil være om lag 113 000 tonn i 

2022, som er godt under målnivået MSYB trigger som er 150 000 tonn. I henhold til tradisjonell 

områdefordeling vil kvoten bli 12 284 tonn i Nordsjøen og 1 755 tonn i Skagerrak. Etter tradisjonell 

fordeling blir Norges kvote i Nordsjøen 2 088 tonn, før overføring til tredjeland. I Skagerrak vil den 

norske kvoten bli 57 tonn. Norge og EU har tradisjonelt avtalt at Norge skal overføre 382 tonn torsk 

til EU (Sverige). Etter denne overføringen, vil den disponible norske kvoten i Nordsjøen være 1 706 

tonn i 2021. Erfaringene fra inneværende reguleringsår, der kvoten er på historisk lavt nivå, tilsier at 

reguleringene må skjerpes i 2021. Fiskeridirektoratet foreslår at et direkte fiske etter torsk ikke blir 

tillatt, men at bifangstbegrensninger brukes i alle fiskerier. 

 

Fiskeridirektoratet mener at stengning av gyteområder bør gjennomføres i 2021, og at de områdene 

som ble stengt i NØS i 2020 bør stenges igjen f.o.m. 1. juli 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap 

enn snurrevad i Nordsjøen fastsettes til 25 %. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen fastsettes 

til 5 %.  

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med stormasket trål i Nordsjøen 

fastsettes til 5 %.  
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Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med reketrål fastsettes til 2,5 %.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, 

eller småmasket snurrevad fastsettes til 0,5 %. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det ikke åpnes opp for et direkte fiske etter torsk i Nordsjøen og 

Skagerrak i 2021. Fartøy som tradisjonelt har hatt adgang til å fiske direkte etter torsk reguleres med 

bifangstbestemmelser. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskaper 

enn snurrevad i Skagerrak fastsettes til 10 %.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad i Skagerrak fastsettes 

til 2,5 %.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med stormasket trål i Skagerrak 

fastsettes til 2,5 %.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med reketrål fastsettes til 2,5 %.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, 

eller småmasket snurrevad fastsettes til 0,5 %. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det ikke åpnes for et direkte torskefiske i Skagerrak i 2021. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene merker seg Norges Fiskarlags innspill og konstaterer at Norge og EU fortsatt 

ikke er enig om en kvoteavtale for 2020, herunder kvotenivået på torsk i Nordsjøen og 

Skagerrak. Sjømatbedriftene legger til grunn at det inngås en avtale med EU før årsskiftet.  

Sjømatbedriftene har ingen merknader for øvrig og støtter tilrådningen.   
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Saksnr. 16/2020 Regulering av fisket etter bunnfisk ved Grønland i 2021 

 
De norske kvotene i Grønlands økonomiske sone er tildelt gjennom to separate kvoteavtaler. 

Tradisjonelt har Norge i årlige avtaler med EU fått tildelt kvoter av kveite og blåkveite for fiske i 

grønlandske farvann. Siden 1991 har Norge i tillegg hatt separate kvoteavtaler med Grønland. 

Kvotene har vært forbeholdt line- og trålfartøy. Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU 

og Grønland får tildelt kvoter av bunnfisk ved Grønland, vil Fiskeridirektøren tilrå at 

reguleringsopplegget utformes i samarbeid med Norges Fiskarlag. Det vil særlig bli lagt vekt på at 

reguleringsopplegget i størst mulig grad skal ivareta mulighetene for å utnytte de disponible kvotene 

ved Grønland. For å legge til rette for størst mulig lønnsomhet i fisket og utnyttelse av de norske 

kvotene, er deltakelsen i fisket i stor grad regulert ved ulike rulleringsordninger. Disse er organisert 

og administrert av Fiskebåt og basert på enighet i næringen.  

 

Fiskeridirektøren vil i samråd med Norges Fiskarlag utforme reguleringsopplegget for norske fartøys 

fiske ved Grønland i 2021, herunder spørsmålet om en hensiktsmessig deltakerregulering. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 16/2020 Regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2021 

 
Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av gjeldende regulering der adgangen til å fiske torsk i 

NAFO-området 3M deles slik at trålere og linefartøy får adgang annethvert år. Antall fartøy 

bestemmes ut fra størrelsen på kvoten. Fiskeridirektøren foreslår at en tråler får adgang til å delta i 

fisket etter torsk i underområde 3M i 2021. På årsmøtet i NAFO i september 2020 ble det fastsatt en 

totalkvote på 1 500 tonn torsk i 3M for 2021. Med en andel på 9,25 % av TAC til Norge utgjør den 

norske kvoten 139 tonn torsk, en kraftig reduksjon sammenlignet med tidligere år. På grunn av 

bestandssituasjonen ble det besluttet at 3M skal være steng for fiske etter torsk i perioden fra midnatt 

31. desember 2020 til midnatt 31. mars 2021. Fiske etter torsk i 3M kan derfor tidligst starte 1. april 

2021. Videre ble det besluttet å innføre krav om sorteringsrist med minste tillatte spileavstand på 55 

millimeter. I tillegg vil gjeldende krav til bruk av sorteringsrist ved fiske etter torsk gis anvendelse 

her. Den kraftige reduksjonen i totalkvoten medfører økt risiko for ulovlige landinger. NAFO har 
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derfor vedtatt strengere krav til landing og kontroll. Kravene er knyttet til fartøy som har over 1250 

kg torsk fra 3M om bord og innebærer at disse bare kan lande i særskilt utpekte havner. 

Fiskeridirektoratet ber av den grunn om tilbakemelding på hvilke havner som bør pekes ut for 

landing av torsk fra 3M. Listen med utpekte havner kan oppdateres med en 15 dagers frist, slik at 

direktoratet kan peke ut nye havner dersom fartøyet som skal fiske etter torsk i 3M ser behov for det. 

For at en norsk havn skal pekes ut, er det imidlertid nødvendig at havnen er lett tilgjengelig for 

inspektører fra Fiskeridirektoratet, og at disse kan gjennomføre kontroll av landinger der. Det ble 

også vedtatt at fartøy med over 1250 kg torsk fra 3M om bord skal informere om estimert ankomsttid 

og mengde torsk fra 3M og eventuelt andre områder om bord senest 48 timer før estimert ankomsttid 

til havn. I tillegg skal samtlige landinger fra slike fartøy kontrolleres. Fiskeridirektøren viser til 

diskusjonen i forkant av reguleringsmøtet høsten 2015, og foreslår at fisket etter torsk i NAFO-

området i 2021 begrenses til én tråler. Fartøy som skal delta i fisket i NAFO-området må ha 

observatør om bord når fisket begynner. Fiskeridirektoratet planlegger, som tidligere, å engasjere det 

kanadiske firmaet Sea Watch til å stille observatører til disposisjon om bord på norske fartøy. 

Kostnadene belastes det enkelte fartøy. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at én tråler gis adgang til å delta i fisket etter torsk i NAFO-området i 

perioden fra og med 1. april 2021 til og med 31. desember 2021.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøyet kan fiske 139 tonn torsk i NAFO-området 3M.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som ønsker å delta i fisket etter torsk i NAFO-området 3M i 2021, 

må sende skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet. 

 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 
 

Saksnr. 17/2020 Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2021 

 

Reguleringer om fiske etter dyphavsarter i internasjonalt farvann i det nordøstlige Atlanterhavet 

fastsettes av den regionale fiskeriforvaltningsorganisasjonen NEAFC (North East Atlantic Fisheries 
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Commission). Dette er i NEAFCs reguleringsområde og omfatter ICES statistikkområdene 1a, 2a1, 

2b1, 5b1a, 6b1, 7c1, 7k1, 8c1, 9b1, 10b, 10a1, 12a2, 12a1, 12c og 14b1. Årsmøtet i NEAFC 

avholdes 10-13. november, slik at reguleringene ikke er klare når dette høringsdokumentet ble 

utarbeidet. Fiskeridirektøren forutsetter at norsk regulering blir i samsvar med NEAFC sitt vedtak på 

årsmøtet. NEAFC vedtok på årsmøtet i november 2002 at innsatsen, i form av fiskedøgn, i fisket 

etter dyphavsarter i NEAFC reguleringsområde skulle ”fryses”. De ulike partene skulle således 

begrense sitt fiske til det høyeste nivået en hadde hatt i løpet av de to siste årene. Den norske 

innsatsen i dette fisket har vært regulert i samsvar med vedtakene i NEAFC. Til grunn for 

reguleringene ligger antall fartøy og antall fiskedøgn, som er enkle og målbare reguleringstiltak. Den 

største norske aktiviteten var i 2001. NEAFC vedtok med virkning fra 2007 å begrense innsatsen i 

fisket ytterligere. Rammen for den norske innsatsen var i utgangspunktet satt til 782 døgn. Den ble 

redusert med 30 % i 2006 og med 35 % i 2007. Norske fartøy hadde således i 2007 til disposisjon 

508 fiskedøgn i internasjonalt farvann. Innsatsreguleringen ble videreført til og med 2018. På 

årsmøtet i NEAFC høsten 2016 fastsatte Kommisjonen nye prinsipper for bevaring og forvaltning av 

dyphavsarter i NEAFCs reguleringsområde. Formålet er å få mer målrettet og bedre reguleringer av 

fiske etter dyphavsarter i internasjonale farvann. 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at fisket etter dyphavsarter i internasjonalt farvann i 2021 reguleres 

i samsvar med NEAFCs vedtak. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

 

Saksnr. 18/2020 Regulering av fisket etter vassild i 2021 

 

På grunn av en sterk økning i fangsten i 2006 og usikkerheten om bestandssituasjonen, har fisket 

etter vassild vært kvoteregulert fra juli 2006. Fartøy med vassildtråltillatelse fisket totalt 20 562 tonn 

vassild nord for 62ºN i 2006. Fra og med 2007 til og med 2015 har fisket vært begrenset av en kvote 

på 12 000 tonn. I 2016 og 2017 ble kvoten satt til 13 047 tonn, mens den i 2018 og 2019 var på 13 

770 tonn. For 2020 og 2021 er kvoterådet betydelig lavere, og totalkvoten for 2020 ble satt til 9 033 

tonn. Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av årets reguleringer. 
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Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 9 033 tonn vassild i Norges territoriale farvann og 

økonomiske sone i 2021. (En eventuell avsetning til forskning og undervisning vil gå til fradrag på 

totalkvoten.) 

 

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten for fisket etter vassild i 2021 settes til 350 tonn 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som vil fiske etter vassild må melde fra til Sjøtjenesten 48 timer 

før utseiling. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å sette åpningsdatoen i fisket etter vassild i 2021 til 1. januar. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at forhåndsstengningen for vassildfiske på Trænadjupet videreføres til 

2021 på samme tid og sted som tidligere. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

 

Saksnr. 19/2020 Regulering av fisket etter reker ved Grønland i 2021 

 

Forutsatt at Norge etter kvoteforhandlingene med EU blir tildelt en rekekvote i ICES 

statistikkområde 5a og 14 i Grønlands økonomiske sone (GØS) i 2021, foreslår Fiskeridirektøren en 

videreføring av et fleksibelt reguleringsopplegg. 

Den disponible norske rekekvoten ved Grønland tildeles som nevnt i de årlige kvoteforhandlingene 

med EU. Kvoten vil ikke være fastsatt før disse forhandlingene er avsluttet, trolig primo desember. 

Det legges imidlertid til grunn at norske fartøy kan få tildelt kvote i tilsvarende størrelsesorden som 

tidligere. Fiskeridirektøren viser til at kvotene ved Grønland i realiteten ikke er utnyttet siden 2010, 

og er opptatt av at det etableres et reguleringsopplegg som legger til rette for kvoteutnyttelse.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at årets reguleringsopplegg videreføres i 2021. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  
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Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 19/2020 Regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 

Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. 

Dette innebærer at totalkvoten av reker i Nordsjøen og Skagerrak fordeles likt til tre perioder på fire 

måneder hver. Totalkvoten foreslås likt fordelt på de tre periodene, med en kvote for første halvår 

fordelt proporsjonalt på de to første periodene. Det foreslås å fastsette maksimalkvoter for hver av de 

tre periodene, og at fartøyene kan forskuttere maksimalkvoten i en påfølgende periode i 2021 med 

inntil 15 %. Det foreslås videre at fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et 

garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene. Fiskeforbudet på helligdager foreslås 

videreført. Fiskeridirektoratet avventer kvotefastsettelse for 2021. En høy totalkvote krever en 

høyere overregulering enn en lav kvote. Årsaken er at ikke alle fartøy responderer fullt ut på en 

økning i maksimalkvotene utover et visst nivå. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å periodisere totalkvoten av reker i Nordsjøen og Skagerrak i tre perioder i 

2021 på fire måneder hver. Totalkvoten foreslås likt fordelt på de tre periodene. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å fordele en kvote for første halvår proporsjonalt på de to første periodene.  

 

Når totalkvoten for 2021 og fordelingen av denne fastsettes, vil Fiskeridirektøren foreslå 

maksimalkvoter med overregulering.  

 

Fiskeridirektøren foreslår å fastsette maksimalkvoter for hver av de tre periodene, slik det har blitt 

gjort i tidligere år.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i 2021 kan forskuttere maksimalkvoten i en påfølgende periode i 

2021 med inntil 15 %. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy under 20 meter største lengde kan fortsette fisket innenfor et 

garantert kvantum på 7 tonn i hver av de tre periodene. Dersom Norges kvote for hele 2021 blir på 

nivå med 2019 vil Fiskeridirektoratet i samråd med næringen fastsette en lavere garantert kvote enn 

7 tonn. 
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Fiskeridirektøren foreslår å videreføre forbudet for norske fartøy å tråle etter reker sør for 62° N fra 

og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00 og på helligdager unntatt 2. påskedag, 

Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

 

 

 

Saksnr. 19/2020 Regulering av fisket etter reker Nord for 62°N i 2021 

 

Det er ikke gitt en egen reguleringsforskrift for fisket etter reker nord for 62°N. Bestemmelser om 

gjennomføring av fisket etter reker nord for 62° finnes i egne forskrifter om blant annet 

nattestengning, tråldybder og fiskeforbud i enkelte fjorder i det kystnære fisket. I tillegg følger visse 

begrensninger av reglene i utøvelsesforskriften og andre generelle forskrifter. Det er ikke foreslått en 

særegen regulering av dette fisket i 2021. Den nåværende reguleringen foreslås videreført, med 

unntak av en delvis åpning av Porsangerfjorden for prøvefiske med reketrål og utvidelse av 

redskapsbegrensninger for teinefiske i Tana- og Porsangerfjorden. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det åpnes for et prøvefiske med reketrål mellom terskelen nord for Lille-

Tamsøya i Porsangerfjorden til en rett linje fra Helnes fyr til Sværholtklubben. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å fastsette en totalkvote for fangst med reketrål på 40 tonn i ytre 

Porsangerfjorden. 

 

Fiskeridirektøren foreslår, i tillegg til gjeldende bifangstbestemmelser, at det tillattes inntil 50 

individer av lodde pr. 10 kg. Reker. 

 

Fiskeridirektøren forslår å øke tillatt antall reketeiner pr. fartøy eller pr. person fra 100 teiner til 150 

teiner pr. fartøy eller pr. person i Tana- og Porsangerfjorden.  
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Fiskeridirektøren foreslår å fastsette en totalkvote for teinefiske etter reker på 20 tonn i indre 

Porsangerfjorden.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at det stilles krav om rapportering av fangstdata i teinefisket etter reker. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

 

Saksnr. 19/2020 Regulering av fisket etter reker i NAFO i 2021 

 

Fra og med 2011 har reker i NAFO-området 3M vært underlagt et moratorium da bestanden har vært 

i dårlig forfatning. Bestanden har nå kommet seg noe, og det ble åpnet for et fiskeri i 2020. Fisket ble 

regulert ved å begrense antall fangstdøgn per part, heller enn ved kvotebegrensning. Per 13. oktober 

2020 har ett fartøy fra Canada fisket 67 kilo reker på tre døgn og ett EU-fartøy fisket 10,8 tonn på 8 

døgn. Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter reker i underområde 3M reguleres som et fritt fiske 

innenfor Norges tildeling av fangstdøgn. Fartøy som skal delta i fisket i NAFO-området må ha 

observatør om bord. Fiskeridirektoratet planlegger å engasjere et kanadisk firma for å stille 

observatører til disposisjon om bord på norske fartøy. Kostnadene belastes det enkelte fartøy. Fartøy 

som rapporterer elektronisk kan redusere observatørdekningen til 25 % av den tiden fartøyet er i 

NAFO-området. På årsmøtet i oktober 2020 vedtok NAFO å åpne fiskeriet med innsatsbegrensning 

målt i fangstdøgn. Norge er tildelt 496 fiskedøgn – hvorav 25 er overført til Ukraina – slik at Norge 

har 471 disponible fiskedøgn i 2021. Fiskeridirektoratet foreslår å åpne for et fritt fiske innenfor 

antall fangstdøgn tildelt Norge. Det er i utgangspunktet tillatt å bruke oppsamlingspose ved fiske 

etter reker i NAFO-området 3M. For å unngå bifangst av andre arter, spesielt torsk som vil gå til 

belastning av Norges kvote, foreslår Fiskeridirektoratet å forby bruk av oppsamlingspose i fisket 

etter reker i NAFO området 3M i 2021. Fiskeridirektøren vil vise til betydningen av å utnytte 

fiskerettighetene i NAFO-området. Reguleringsopplegget bør derfor være mest mulig fleksibelt for å 

legge til rette for at den norske adgangen til å fiske i størst mulig grad utnyttes. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med reketråltillatelse kan fiske etter reker i NAFO-området 3M i 

2021 under en totalbegrensing på 471 fangstdøgn.  
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Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som ønsker å delta i fisket etter reker i NAFO-området 3M i 

2021, må sende skriftlig påmelding til Fiskeridirektoratet.  

Fiskeridirektøren foreslår at bruk av oppsamlingspose i fisket etter reker i NAFO-området 3M i 2021 

forbys. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

 

 

Saksnr. 20/2020 Regulering av fisket etter leppefisk i 2021 

 

Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av 2020-reguleringene i 2021. Det foreslås en 

kvote på 18 millioner leppefisk i 2021. Det foreslås en videreføring av geografiske kvoter, 

åpningsdatoer, sluttdato og redskapsbegrensning. Det foreslås å videreføre en fartøykvote på 48.000 

leppefisk i lukket gruppe, men at åpen gruppe får en maksimalkvote på 6.000 leppefisk. 

Fiskeridirektøren besluttet i forkant av 2020-sesongen å fase ut bruken av ruser i fisket etter 

leppefisk, og at for yrkesfiskerne skulle dette gjelde fra 2022-sesongen. Vi foreslår en lengre 

overgangsperiode ved at yrkesfiskere som har fisket og landet leppefisk (mer enn 3.000 stk) med 

ruser i to av siste tre årene, fortsatt kan benytte ruser i fisket etter leppefisk til og med 2024. 

Fiskeridirektoratet vil i løpet av høsten 2020 sende forslag til rømningshull på høring, med sikte på at 

dette skal gjelde fra 2021-sesongen. Fiskeridirektoratet viser til kravet om sirkelformet inngang med 

indre diameter som ikke er større enn 60 mm. 2020 har vært et overgangsår, men dette kravet vil 

gjelde fullt ut fra og med 2021. Det vises til at i høring av deltakerforskriften for 2021 foreslås det at 

kravet om å sende inn leveringsavtale ikke videreføres. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes en totalkvote som gjelder for alle arter av leppefisk i 2021.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at totalkvoten for 2021 settes til 18 millioner leppefisk. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at totalkvoten fordeles geografisk på tre områder.  
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Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes følgende kvoter;  

 4 millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista 

(Sørlandet),  

 10 millioner leppefisk på kyststrekningen fra Varnes fyr på Lista til 62°N (Vestlandet), og  

 4 millioner leppefisk nord for 62°N.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at kvotene fordeles med 90 % til fartøy som deltar i lukket gruppe og 10 % 

til fartøy som deltar i åpen gruppe. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å regulere fisket etter leppefisk i 2021 med kvote på fartøynivå. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter leppefisk i lukket gruppe reguleres med fartøykvoter.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes lik fartøykvote for alle fartøy.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøykvoten fastsettes til 48.000 stykk leppefisk i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter leppefisk i åpen gruppe reguleres med maksimalkvoter. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes lik maksimalkvote for alle fartøy.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten fastsettes til 6.000 stykk leppefisk i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det ikke fastsettes en egen kvote for noen av leppefiskartene i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det ikke skal refordeles i fisket etter leppefisk i 2021. Dette gjelder hele 

landet. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter leppefisk åpner 17. juli 2021 på Sørlandet og Vestlandet og 

31. juli 2021 nord for 62°N. 
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Fiskeridirektøren foreslår å videreføre reguleringsopplegget med en felles sluttdato for hele landet, 

og at den settes til 20. oktober 2021 kl. 20.00.  

 

Det foreslås videre at det settes en siste frist for å tømme alle innretninger for mellomlagring av 

leppefisk og levere leppefisken til kjøper, og at denne settes til 23. oktober 2021 kl. 20.00. 

 

I de tilfeller fisket etter leppefisk blir stoppet, foreslås det at det settes en siste frist for å tømme alle 

innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levere leppefisken til kjøper innen 72 timer fra en 

stopp i fisket. 

 

Personer som fisker med ikke-merkeregistrert fartøy (fritidsfiskere) må ha tillatelse fra 

Fiskeridirektoratets regionkontor for å kunne delta i fisket etter leppefisk. Helt siden dette 

reguleringstiltaket ble innført, har tillatelsen vært gyldig til og med 30. september eller til fisket er 

blitt stoppet.  

 

Fiskeridirektøren tilrår at denne praksis videreføres 

 

Fiskeridirektoratet ber om synspunkt på spørsmålet om innføring av krav til heldekkende enderist 

med 12 mm spalter ved senere sesonger. 

 

Fiskeridirektøren foreslå at fartøy som har fisket og landet mer enn 3000 stykk leppefisk med ruser i 

to av årene 2018, 2019 eller 2020 kan benytte ruser frem til og med 2024.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at årets regulering av redskapsmengde (yrkesfiskere) videreføres. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at krav til rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd videreføres i 

2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av 2020-reguleringen.  

 

Fiskeridirektøren forslår at det stilles krav om at MMSI-nummer på dokumenteres og oppgis ved 

innlevering av leveringsavtale. Dersom det ikke lengre blir krav om leveringsavtale etter 

deltakerforskriften foreslår Fiskeridirektøren at det forut for oppstart av fisket og etter endt sesong 

skal utfylles et obligatorisk elektronisk skjema hvor MMSI-nummer oppgis. 
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 Fiskeridirektøren foreslår å fjerne unntaket om at AIS eller posisjonsrapporteringssystemet skal 

være aktivt med mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av 

navigasjonsopplysninger. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av ordningen med at det kan gis dispensasjon til fiske etter 

stamfisk av berggylt. Fiskeridirektøren foreslår at det ved innvilget dispensasjon kan settes vilkår, 

herunder at:  

 Tillatelsen kan gis for perioden 15. april til 30. mai.  

 Tillatelsen gjelder fangst av berggylt med garn.  

 Garn satt ut til fangst av stamfisk av berggylte skal røktes minst hver 4. time. Garn satt ut til fangst 

av stamfisk av berggylte skal ikke stå ute over natten.  

 Fisker som får dispensasjon, må ha adgang til å delta i det ordinære fisket etter leppefisk. Fangst av 

berggylt til stamfisk skal omsettes på vanlig måte gjennom salgslagene, føres på landings- og 

sluttseddel og belastes tildelt kvote i fisket etter leppefisk. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 21/2020 Regulering av fisket etter makrellstørje i 2021 

 

Rammebetingelsene for fisket etter makrellstørje fastsettes av den internasjonale kommisjonen for 

bevaring av atlantisk tunfisk, ICCAT (The International Commission for the Conservation of 

Atlantic Tunas). Årsmøtet i ICCAT vil, som følge av den pågående Covid-19 pandemien, ikke 

avholdes i år, og høringer knyttet til blant annet kvotestørrelser foregår skriftlig. Det er usikkert når 

de endelige rammebetingelsene for fisket etter makrellstørje vil være på plass, og det er derfor også 

usikkert om Norges kvote av makrellstørje i 2021 vil være tilsvarende, høyere eller lavere enn i 

inneværende år. I det følgende legges inneværende års kvote, inkludert overføring fra 2019, til grunn 

ved forslag til regulering for 2021, og det understrekes at tallene er hypotetiske. Fiskeridirektøren 

forutsetter at norsk regulering blir i samsvar med ICCAT sine vedtak etter at høringsprosessene er 

avsluttet. Det bemerkes for øvrig at fisket for 2020 enda ikke var avsluttet da dokumentet ble skrevet. 

Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak en videreføring av reguleringen av makrellstørje fra 2020. 
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Norske fartøy fisket store fangster av makrellstørje på 1950-tallet, men utover på 60- og 70- tallet 

falt fangstmengdene, og fra slutten av 80-tallet ble det kun tatt enkelte bifangster. På grunn av artens 

forfatning ble alt fiske etter makrellstørje i norske farvann forbudt i 2007. Noen bifangster ble 

registrert i kolmulefisket vest av Irland i 2008, 2013 og 2014. I 2013 ble det også registrert bifangst 

av makrellstørje i fisket etter hestmakrell i våre farvann. Fordi det var klare tegn til bedring i 

bestandssituasjonen åpnet Nærings- og fiskeridepartementet for et forsøksfiske etter makrellstørje i 

norske farvann i 2014 til og med 2016. Fra og med 2017 har fisket etter makrellstørje blitt 

gjennomført som et ordinært fiske innenfor rammene fastsatt av ICCAT. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at bifangstavsetningen settes til 15 tonn i 2021. 

 

Fiskeridirektøren ber om innspill fra høringsinstansene på hvordan man kan sikre seg mot at deler av 

kvoten ikke blir benyttet som følge av at fartøy ikke gjennomfører fisket etter makrellstørje som 

planlagt. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som fisker med line og fartøy som fisker med not skal få delta i 

fisket etter makrellstørje i 2021.  

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre fartøygruppene som ble innført i fisket etter makrellstørje i 

2019. Dette innebærer at alle fartøy som fisker med line reguleres som en gruppe, uavhengig av 

lengde. Alle fartøy under 40 meter som fisker med not reguleres i en gruppe, og alle fartøy over 40 

meter som fisker med not reguleres i en gruppe. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at de syv fartøyene under 40 meter som deltok i fisket i 2020 skal få delta i 

fisket etter makrellstørje i 2021. Fiskeridirektøren foreslår videre at hvert av disse fartøyene skal få 

en fartøykvote på 30 tonn.  

 

Fiskeridirektøren foreslår også at det ene fartøyet over 40 meter som fisket med not som deltok i 

fisket i 2020 skal få delta i fisket etter makrellstørje i 2021. Fiskeridirektøren foreslår videre at 

fartøyet får en fartøykvote på 30 tonn.  

 

Fiskeridirektøren foreslår videre at dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall fartøy som ønsker 

å delta i fisket i 2021 i en gruppe kan det, i samråd med næringen, vurderes om antall fartøy i en 

annen gruppe skal økes, eller om fartøykvoten til de andre fartøyene skal økes.  
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Fiskeridirektøren foreslår at tre fartøy som fisker med line får delta i fisket etter makrellstørje i 2021. 

Fiskeridirektøren foreslår at hvert av disse fartøyene får en fartøykvote på 6 tonn. 12 Totalt utgjør 

dette et kvantum på 18 tonn makrellstørje til gruppen av fartøy som fisker med line. 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at dersom et fartøy som har fått opsjon på å delta i fisket i to år sier 

nei til å delta i fisket det første året, så bortfaller retten til å delta i fiskeår nummer to også, og 

muligheten for å delta i fisket med opsjon på to år går videre til den neste på listen. Fiskeridirektøren 

ønsker tilbakemeldinger på en slik praksis fra høringsinstansene. I den forbindelse vises det til at de 

som får tilbud om å delta i fisket også har behov for mulighet til langsiktig planlegging og 

forutsigbarhet. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som får tilbud om å delta i fisket det enkelte år må takke ja til 

plassen innen 1. februar.  

 

Dersom et fartøy trekker seg etter at fristen for å sende over informasjon til ICCAT om hvilke fartøy 

som skal delta i fisket har gått ut, foreslår Fiskeridirektøren at kvoten til fartøyet som trekker seg 

fordeles mellom de øvrige fartøyene som skal delta i fisket etter makrellstørje i samråd med 

næringen. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som fisker med kun kan benytte not der maskevidden (helmaske) 

i noten ikke er mindre enn 100 mm. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med å pålegge fartøyene å ha forskere fra 

Havforskningsinstituttet om bord for prøvetaking av fangst, slik at fartøy som vil delta må ha 

tilstrekkelig plass om bord til forsker fra Havforskningsinstituttet. Fartøy kan søke om unntak fra 

kravet om forsker, og Fiskeridirektoratet vil i den forbindelse innhente uttalelse fra 

Havforskningsinstituttet før vedtak fattes. Det foreslås også at fartøyet kan pålegges å ta prøver på 

vegne av Havforskningsinstituttet i de tilfeller der det ikke er en havforsker om bord. 

 

Det foreslås å videreføre muligheten til å lande størje i utenlandske havner, under forutsetning av at 

dette er havner utpekt i ICCAT. Dersom fartøy skal lande i slik havn, må det sende forhåndsmelding 

om havneanløp i samsvar med kravet i ICCAT. 
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Fiskeridirektøren foreslår å videreføre bifangstregelen som innebærer at fartøy som får bifangst av 

makrellstørje kan omsette og få betalt for denne. Forutsetningen er at det ved fiske etter andre arter 

kun er tillatt å ha inntil 10 makrellstørje i den enkelte landing. Bifangsten kan likevel ikke overskride 

20 % i vekt av den totale fangst om bord ved landing. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes et kvantum på seks tonn makrellstørje til rekreasjonsfiske 

etter makrellstørje. Fiskeridirektøren foreslår videre at det avsettes ett tonn makrellstørje til 

makrellstørje som dør eller er døende i forbindelse med merk- og slippfiske etter makrellstørje. 

Totalt avsettes det åtte tonn til rekreasjons- og merk og slippfisket etter makrellstørje.  

 

Fiskeridirektøren foreslår videre kravene for deltakelse i all hovedsak tilsvarer kravene for deltakelse 

i 2020. Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av «mannskapspoolen» på en slik måte at de som 

allerede er i «mannskapspoolen» ikke må få vurdert kvalifikasjonene sine på nytt, med mindre de 

ønsker å rykke opp til en «høyere» (bedre kvalifisert) gruppe. Mannskap i «mannskapspoolen» 

godkjennes for rekreasjonsfiske etter makrellstørje og kan delta som mannskap i hvilket som helst av 

lagene som velges ut. Lag defineres av hvem som er teamansvarlig. Det er et krav at en 

teamansvarlig alltid er om bord i båten under fiske/merking. Hvert lag får fiske en makrellstørje til 

«matauk». Makrellstørjen som landes av rekreasjons og merk- og slippfiskerne kan ikke omsettes. 

Havforskningsinstituttet skal alltid informeres om landing av størje, slik at de får mulighet til å ta 

prøver.  

 

Fiskeridirektøren foreslår videre at lag som fisker makrellstørje, utover den ene som kan landes, skal 

merke størjen med «spaghettimerker», slik at man kan skaffe seg økt kunnskap om bestanden. 

Merkingen forutsetter at de som skal merke makrellstørjen får tillatelse til dette av relevante 

myndigheter. Død og døende makrellstørje skal tas med til land. Dersom slik tillatelse ikke gis er det 

kun alminnelig rekreasjonsfiske etter makrellstørje som kan gjennomføres, og dette fisket vil da bli 

stoppet for den enkelte båt når båten har fisket og landet en makrellstørje til matauk. Hvert fartøy vil 

uansett kun kunne lande en makrellstørje pr. dag, og Havforskningsinstituttet skal få mulighet til å ta 

prøver av fangsten. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det også i 2021 avsettes 6 tonn makrellstørje til forskning på 

levendelagring av arten. 
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Fiskeridirektøren legger til grunn at fisket etter makrellstørje i 2021 reguleres i samsvar med 

ICCATs vedtak. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 22/2020 Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2021 

 

For å ta høyde for fiske på rekrutteringskvoter i 2021, foreslår Fiskeridirektøren at det settes av 561 

tonn sild før fordeling på fartøygrupper. Det vises til Stortingets behandling av kvotemeldingen der 

det ble vedtatt at disponibel kvote av norsk vårgytende sild skal fordeles mellom flåtegruppene etter 

følgende prosentsats: ringnotgruppen: 49 %, trålgruppen: 10 % og kystgruppen 41 %. 

Fiskeridirektøren ber om innspill på om avtalen om kvotebytte av norsk vårgytende sild og makrell 

mellom trål og ringnot skal videreføres i 2021. For øvrig foreslår Fiskeridirektøren å videreføre 

gjeldende regulering av fisket etter norsk vårgytende sild til 2021. 

 

For å ta høyde for fiske på rekrutteringskvoter i 2020, samt korrigering av at det ble satt av for lite 

kvantum i 2020, foreslår Fiskeridirektøren at det settes av 561 tonn sild før fordeling på 

fartøygrupper. 

 

Fiskeridirektøren ber om innspill på om avtalen om kvotebytte av norsk vårgytende sild og makrell 

mellom trål og ringnot skal videreføres i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes 2 000 tonn av kystgruppens kvote til fartøy som har adgang 

til å delta i åpen gruppe. 

 

 Dagens kvotestige blir videreført der fartøyene får fartøykvoter etter største lengde, dog ikke større 

kvote enn fartøy med største lengde på 14,99 meter. Kvoteenheten for fartøy i åpen gruppe foreslås 

satt til ca. 50 % av garantert kvote i lukket gruppe. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre årets regulering av kystgruppen. 
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Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter reguleres 

med ca. 25 % overregulering. Eventuelle justeringer av kvoteenheten, basert på erfaringer fra årets 

fiskeri, vil skje før 2021.  

 

Øvrige fartøy i lukket gruppe foreslås regulert uten overregulering. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

 

Saksnr. 23/2020 Regulering av fisket etter makrell i 2021 

 

Fiskeridirektøren foreslår å avsette 647 tonn i tilknytning til rekrutteringskvotene i 2021, og at dette 

trekkes fra totalkvoten før fordeling på fartøygruppene. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at prøveordningen i 2020 for makrell hvor fangst utover 

kvotefleksibilitetsordningen (ut over 110%) belastes fartøynivå i stedet for gruppenivå videreføres i 

2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det avsettes et kvantum på 650 tonn for fartøy i åpen gruppe. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy i åpen gruppe gis en maksimalkvote på 10 tonn makrell. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at gruppekvoten for landnotfiske etter dispensasjon settes til 100 tonn.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at de som er gitt dispensasjon gis en maksimalkvote på 15 tonn, med et 

garantert kvantum i bunn på 5 tonn. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at lukket kystgruppe reguleres som en gruppe i 2021, tilsvarende som i 

inneværende år. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  
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Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 24/2020 Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 i all hovedsak reguleres 

som inneværende reguleringsår. En viktig del av avtalene mellom EU og Norge har vært at partene i 

fellesskap har fastsatt TAC og fordelt den mellom seg. Videre har de vært enig om adgang til å fiske 

i hverandres soner. Alt dette kan bli endret når Storbritannia vil forhandle som selvstendig part. I 

dette dokumentet forutsettes det at hovedlinjene i avtalen mellom Norge og EU blir beholdt. Det vil 

si at partene blir enige om å sette TAC for sild i henholdsvis Nordsjøen og Skagerrak. Videre legges 

det til grunn at Norges andel av sildekvoten forblir henholdsvis 29 % i Nordsjøen 13,34 % i 

Skagerrak og at muligheten til å fiske i hverandres soner videreføres slik den er i dag. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av avsetningen på 150 tonn til kystfartøy i åpen gruppe.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten i åpen gruppe settes som for inneværende år, det vil si 

12 tonn. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at lukket gruppe også i 2021 reguleres med maksimalkvoter (med garantert 

kvote i bunn) fra årets begynnelse. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av avsetningen på 200 tonn av kystfartøygruppens kvote til 

et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak etter 1. september.  

 

Videre foreslår Fiskeridirektøren at hvert fartøy maksimalt kan fiske og lande inntil 100 tonn sild 

innenfor maksimalkvoten. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen for kvote i 2021.  

 

Saksnr. 25/2020 Regulering av fisket etter hestmakrell i 2021 
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Reguleringene av fisket etter hestmakrell består i hovedsak av en kvote som skal begrense det totale 

norske fiske etter hestmakrell. Hittil har det ikke vært behov for en nasjonal fordeling av denne 

kvoten ettersom den fastsatte totalkvoten ikke har begrenset fartøyenes fiske etter hestmakrell. 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av gjeldende reguleringsopplegg, det vil si fritt fiske 

innenfor den nasjonale kvoten.   

 

Fiskeridirektoratet anbefaler at kvoten for 2021 justeres i henhold til ICES anbefaling for bestanden. 

Tilsvarende som tidligere år legges det til grunn at den norske kvoten utgjør 43 % av ICES 

anbefalingen.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at reguleringen av fisket etter hestmakrell videreføres i 2021. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

.   

 

Saksnr. 26/2020 Regulering av fisket etter brisling i 2021 

 

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2020-2021 er vedtatt og gjelder frem til 31. juli 

2021.  Reguleringen er følgelig ikke gjenstand for høring. 

 

Saksnr. 27/2020 Regulering av fisket etter kolmule i 2021 

 

Kyststatsforhandlingene om kolmule for 2021 er i skrivende stund ikke ferdigstilte. Siden det ikke er 

kjent hvilken TAC kyststatene eventuelt blir enige om, samt fordelingen av denne, er det stor 

usikkerhet knyttet til den norske kvoten for 2021. I de videre beregningene tas det likevel 

utgangspunkt i at ICES’ anbefaling tas til følge, og at Norge oppnår sin tradisjonelle andel av denne. 

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter kolmule i 2021 i all hovedsak reguleres tilsvarende som 

inneværende reguleringsår. 
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Fiskeridirektøren legger til grunn at gjeldende vilkår for deltakelse videreføres i 2021. Dette 

innebærer at fartøyene må ha kolmuletråltillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse for 

å kunne delta. 

 

Fiskeridirektøren foreslår en fordeling med 78 % til kolmuletrålerne og 22 % til fartøy med nordsjø- 

eller pelagisk tråltillatelse. 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre ordningen med å avregne medgått bifangst for fartøy uten 

kolmulekvote i inneværende år på neste års kvote. 

 

6.2 FARTØY MED KOLMULETRÅLTILLATELSE 

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre nøkkel for fordeling av fartøykvoter for fartøy med 

kolmuletråltillatelse i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes en kvote som begrenser det enkelte fartøys samlede fiske i 

alle områder, og egne delkvoter som begrenser det enkelte fartøys fiske i EU-sonen, UK-sonen og i 

færøysonen dersom norske fartøy får en slik adgang i 2021. 

 

6.3 PELAGISK TRÅL OG NORDSJØTRÅL 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn samme nøkkel for fordeling av maksimalkvoter for fartøy med 

pelagisk tråltillatelse og for fartøy med nordsjøtråltillatelse for 2021 som inneværende år. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes en kvote som begrenser det enkelte fartøys samlede fiske i 

alle områder, og egne delkvoter som begrenser det enkelte fartøys fiske i EU-sonen, UK-sonen og i 

færøysonen dersom norske fartøy får en slik adgang i 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at en eventuell adgang til å fiske etter kolmule i EU-sonen og UKsonen i 

2021 fordeles, etter avsetning, med 22 % til fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse 

og 78 % til fartøy med kolmuletråltillatelse. 
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Fiskeridirektøren foreslår at en eventuell adgang til å fiske etter kolmule i færøysonen i 2021, etter 

avsetning, fordeles med 22 % til fartøy med pelagisk tråltillatelse og nordsjøtråltillatelse og 78 % til 

fartøy med kolmuletråltillatelse. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det for 2021 fastsettes et kvotefleksibilitetsgrunnlag i fisket etter 

kolmule i tråd med tidligere praksis. 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

 

Saksnr. 28/2020 Orientering: Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 

2021 

 

Reguleringen av fisket etter lodde i Barentshavet for 2021 ble behandlet i den 50. sesjon i Den 

blandete norsk-russiske fiskerikommisjon 12.–16. oktober 2020. På grunn av covid-19- pandemien 

ble kommisjonsmøtet avholdt som videokonferanse. Det ble besluttet å ikke åpne for et kommersielt 

loddefiske i 2021. Det ble videre bestemt å sette en forskningskvote på totalt 500 tonn som fordeles 

på partene med 250 tonn til hver. Det vil derfor ikke bli åpnet for et kommersielt fiske etter lodde i 

Barentshavet i 2021. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 29/2020 Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan 

Mayen sesongen 2020/2021 

 

Fiskeridirektoratet foreslår en videreføring av reguleringen fra sesongen 2017/2018. Dette innebærer 

at fartøy med ringnottillatelse gis anledning til å delta, at fartøyene blir tildelt maksimalkvoter basert 

på universalnøkkelen og at Norges Sildesalgslag administrerer en utseilingsordning. 
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Fiskeridirektøren foreslår at fartøy med ringnottillatelse gis anledning til å delta i loddefisket ved 

Island, Grønland og Jan Mayen i 2020/2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene blir tildelt maksimalkvoter basert på universalnøkkelen.  

 

Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket, selv om enkelte fartøy ikke 

har fisket sin kvote.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøyene kan nytte faktisk lastekapasitet i fisket. 

 

Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. Ved 

utseiling må fartøy være faktisk utlosset, ha loddenot om bord og ha forlatt land/kai.  

 

Norges Sildesalgslag kan fastsette utseilingsstopp.  

 

Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling. 

 

Fartøy som har tatt utseiling skal melde fra til Norges Sildesalgslag ved inngang til IØS.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at Norges Sildesalgslag bemyndiges til å administrere innseilingsordning 

til IØS, samt administrere antall fartøy i fiske samtidig. Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag 

kan fastsette innseilingstopp til IØS. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 30/2020 Regulering av fisket etter tobis i 2021 

 

Fiskeridirektøren foreslår at tobisforvaltningen i 2021 blir fastsatt i henhold til den områdebaserte 

forvaltningsmodellen. I reguleringsåret 2020 ble det tatt store kvanta hyse og hvitting som bifangst i 

tobisfisket, noe som historisk sett er uvanlig i dette fiskeriet. Fiskeridirektoratet mener at det er 

nødvendig å innføre et Real Time Closure (RTC)-system i tobisfisket for å kunne avbøte situasjoner 

med mye bifangst av andre arter. Fiskeridirektoratet vil på et senere tidspunkt foreslå kriterier for et 
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slikt RTC-regime og behandle denne saken i nær dialog med næringen, i tråd med samarbeidet i 

tobisforvaltningen ellers. 

 

Fiskeridirektoratet legger til grunn at fisket etter tobis i 2021 blir regulert i henhold til den 

områdebaserte forvaltningsmodellen. Dette innebærer at HI gir råd om foreløpig kvote tidlig i 2021, 

samt råd om hvilke områder som kan åpnes for fiske. Det vil bli fastsatt en kvoteregulering med 

grunnlag i det foreløpige rådet. Reguleringen vil så bli justert når endelig råd foreligger etter 

tobistoktet våren 2021. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at Fiskeridirektoratet kan stenge områder for fiske etter tobis i inntil 14 

dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk, dersom det påvises mer enn 10 % tobis under 

minstemål målt i antall i de enkelte fangster. Områdene stenges basert på prøver og anbefalinger 

innhentet fra Kystvakten eller Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. Tobisfisket er et intenst fiske der store 

fangster tas på kort tid på relativt små felt og hvor sammensetning av fisk i området er relativt lik. 

Derfor er det tilstrekkelig med én kvalifisert prøve for å kunne stenge områder for fiske etter tobis. 

 

Fiskeridirektoratet vil på et senere tidspunkt foreslå kriterier for et slikt RTC-regime og behandle 

denne saken i nær dialog med næringen, i tråd med samarbeidet i tobisforvaltningen ellers. 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.   

 

Saksnr. 31/2020 Regulering av fisket etter øyepål i 2021 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter øyepål i 2021 i all hovedsak reguleres tilsvarende som 

inneværende reguleringsår. Fiskeridirektoratet har undersøkt artssammensetning og lengdefordeling i 

fisket med småmasket trål etter målartene øyepål og kolmule. Undersøkelsene viser feilrapportering 

av arter på sluttseddel. Målarten øyepål er overrapportert, mens torsk, hyse, sei og nordsjøsild var 

blant artene hvor seddelført kvantum var lavere enn det som fremkom i Fiskeridirektoratets 

resultater. Mange arter fremkommer ikke på sluttsedlene, og det ble registrert undermåls fisk av 

viktige kommersielle arter. Fiskeridirektoratet vil ha en egen prosess om eventuelle forvaltningstiltak 

i lys av denne undersøkelsen, og konklusjonene i denne prosessen vil kunne ha betydning for 

reguleringen av fisket etter øyepål i 2021. 
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Fiskeridirektøren foreslår at det åpnes opp for et direktefiske etter øyepål i NØS i perioden fra og 

med 1. april til og med 31. oktober 2021.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at Fiskeridirektoratet gis hjemmel til å fastsette maksimalkvoter på 

fartøynivå tilsvarende som inneværende reguleringsår og at direktoratet gis myndighet til å stoppe 

fisket når den nasjonale kvoten er beregnet oppfisket. 

 

Forutsatt at Norge får øyepålkvote i EU-sonen i 2021, foreslår Fiskeridirektøren at fisket reguleres 

med maksimalkvoter tilsvarende inneværende reguleringsår.  

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre bestemmelsen om at det ikke skal være tillatt med bifangst av 

øyepål i kolmulefisket med mindre fangsten av øyepål kan avregnes mot fartøyenes øyepålkvote.  

 

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre bestemmelsen om at Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter 

øyepål eller innføre områdebegrensninger ved stor innblanding av fisk under minstemål eller bifangst 

av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster.  

 

Fra 1. januar 2016 ble det innført et påbud, uten unntak, om at alle som fisker etter øyepål i EU-

farvann skal bruke sorteringsrist, ref. Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of 

the Council. Kontrollmulighetene er således enklere med fangster tatt i EU-farvann enn ved fangster 

tatt i NØS. Dersom et fartøy fisker i begge sonene på samme tur vanskeliggjøres 

kontrollmulighetene. Som følge av at det er ulike regelsett i NØS og i EUsonen for bruk av 

sorteringsrist, ble det i 2017 forbudt å fiske øyepål i begge soner i samme tur. Fiskeridirektoratet 

foreslår at denne regelen videreføres i 2021.  

 

Fiskeridirektoratet foreslår at det i 2021 ikke skal være tillatt å fiske øyepål i både NØS og i EU-

sonen på samme tur. 

 

 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene har ingen merknader og støtter tilrådningen.  
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Saksnr. 32/2020 Eventuelt 

 

Sjømatbedriftenes vurdering:  

Sjømatbedriftene ønsker å adressere at all fisk som skal kvalifisere for bonus bør være av topp 

kvalitet. Dette innebærer at fisk som av ulike grunner blir klasset ned eller er under 

minstemålet ikke bør inngå i bonusgrunnlaget.  

 

For å redusere presset på kysttorskbestanden mener Sjømatbedriftene at alle fartøy, over en 

viss størrelse, bør utenfor den såkalte grunnlinja, og i enkelte deler av året bør man også sette 

krav om at man går utenfor 4-mils grensen ved utøvelse av fiske utenom sesonger (skrei, sild, 

makrell, notsei/sei).  

Sjømatbedriftene er svært opptatt av at man ikke endrer fordelingen av kvoter mellom 

fartøygruppene, men at disse blir liggende fast. Bakgrunnen for dette er at vi opplever nok 

usikkerhet og «splittelse» mellom flåtegruppene som det er, og endringer i denne 

grunnleggende forutsetningen vil ytterligere svekke forholdet.  

 

 

 
 
 
 
 

Trondheim 05.11.2020 
 
 
 
 

       Med vennlig hilsen 
       Sjømatbedriftene   

      

Robert Eriksson        Helene Kristoffersen 
Administrerende Direktør           Fagsjef fangstbasert industri 
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