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Høring om sentrale tema for ny kvotemelding.   

  

Vi viser til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet datert 06/07/2022 (deres ref 22/5147-1) 

der det vises til fire notater om noen sentrale temaer i den nye kvotemeldingen som regjeringen 

har varslet at den vil legge fram for Stortinget: 

• gruppeinndeling i kystfiskeflåten og relevante størrelsesbegrensninger 

• rammebetingelser for den minste kystfiskeflåten 

• fordeling av strukturgevinst fra utløpt tidsbegrensning i strukturkvoteordningen 

• kvotefordeling av nordøstarktisk torsk og nvg-sild 

 

Havforskningsinstituttet (HI) har tidligere uttalt (bl.a. vår ref. 2009/978 og 21/02853) at det ved 

fiske i kyst- og fjordområder, særlig innenfor fjordlinjene (grunnlinja sør for Stad), bør 

tilgangen styres etter faktisk fartøylengde og redskapsstørrelse/-mengde. HI har tidligere tilrådd 

maksimum 11 meter innenfor fjordlinjene og grunnlinja sør for Stad for å bedre tilpasse 

fiskeinnsatsen til ressursgrunnlaget. Det vil også være i større samsvar med kysttorskvernet.   

 

Havforskningsinstituttet har i tidligere uttalelse i år (vår ref. 21/02853), basert på reduserte 

fangstrater (kg fiskefangst per liter drivstoff (CPUE), samlet for alle arter) for den norske 

kystflåten under 15 meter, uttrykt at innsatsen i kystfisket samlet sett for alle arter/fiskeri er for 

høy. Det er derfor viktig å sørge for at nye regler om fartøystørrelse og redskapsbruk ikke fører 

til økt beskatning av kystressursene. 

 

Det bes i et av høringsnotatene om en vurdering av om det er andre spørsmål enn de som 

omtales i nevnte drøftingsnotat som er relevant i utviklingen av rammebetingelsene for 

sjarkflåten. Data fra Havforskningsinstituttet sin referanseflåte for kystfartøy tyder på at den 

norske sjarkflåten har tilgang på større ressurser enn det som blir landet, og at det finnes flere 

mulige arter som kan utnyttes bedre som matkilder i fremtiden. Med andre ord så er det ressurs-
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potensiale for en større verdiskapning dersom mottaksforholdene blir lagt til rette for det. 

Havforskningsinstituttet foreslår derfor at det innføres et mottakspåbud av alle bifangstarter 

som sjarkflåten får i sitt fiske for å sikre at hele fangsten landes. Vi mener at dette vil bidra til 

større kreativitet for bedre matutnyttelse, verdiskaping og bedre statistikk for god og riktig 

økosystembasert rådgivning langs kysten. 

 

Utover dette tar Havforskningsinstituttet høringsnotatene til etterretning, og har ingen 

ytterligere kommentarer til de fire notatene.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Geir Huse      Jan Atle Knutsen 

Forskningsdirektør     Programleder 
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