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Regulering av fisket etter kolmule i 2023.  

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25.-26. oktober 2022 og fattet 
følgende vedtak: 
 
«Norsk kvote og kvotefordeling mellom fartøygrupper 
Norges Fiskarlag viser til at kvoterådet fra ICES på kolmule for 2023 er 1.359.629 tonn, opp hele 
81 prosent sammenlignet med anbefalt kvote i 2022. Det foreligger foreløpig ikke noen 
kyststatsavtale om kolmule for 2023, men partene er i gang med kyststatsforhandlingene. Det er 
dermed foreløpig uklart hva som blir utfallet av disse forhandlingene.  
 
De siste årene har kyststatene vært enig om en forvaltningsplan og størrelsen på totalkvoten, men 
ikke fordelingen av totalkvoten. Den norske andelen har vært basert på tradisjonell andel fra 
rammeavtalen i 2005 til tross for at partene ikke har vært enig om fordelingen de siste årene.  

 
Norges Fiskarlag legger til grunn at kvotefordelingen mellom kolmuletrål og pelagisk 
trål/nordsjøtrål fastsettes i samsvar med landsmøtevedtakene 6/07, og 5/15 med 22 % til pelagisk 
trål/nordsjøtrål og resterende 78 % til kolmuletrål. 
 
Reguleringsopplegg 
Reguleringen av de enkelte fartøygruppene bør videreføres etter samme modell som i 2022.  
 
Fiskarlaget forutsetter at adgang til å fiske kolmule i andre lands farvann fordeles etter nevnte 
fordelingsnøkkel mellom de to fartøygruppene med mulighet til å justere mellom gruppene i løpet 
av sesongen for å utnytte adgangen til andre lands soner maksimalt.  
 
 
Forutsatt adgang til å fiske kolmule i EU-sonen som i 2022 og/eller UK-sone og Færøysonen 
forventer Norges Fiskarlag at adgangen til å fiske kolmule fordeles etter fordelingsnøkkelen mellom 
fartøygruppene, men med mulighet til å justere mellom gruppene i løpet av sesongen for å kunne 
utnytte adgangen(e) maksimalt.  
 
Muligheten til å justere soneadgangen mellom fartøygruppene underveis i sesongen ble altså svært 
viktig i 2022 da vi fikk et begrenset fiske i internasjonalt farvann. Dette sikret at flåten klarte å 
begrense antall turer i ulike lands farvann for å fiske fartøykvotene i en tid der bunkerskostnadene 
er historisk høye. Fiskarlaget forventer høye driftskostnader fremover som gjør behovet for stor 
grad av fleksibilitet i dette fiskeriet viktig også i 2023. 
 
Bifangstavsetningen til andre fiskerier må harmoniseres med det de andre avtalepartene gjør på 
dette området. 
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Sporadiske fangster av kolmule som tas innenfor grunnlinjen må holdes utenfor den internasjonale 
kvoterammen, alternativt at slike fangster av kolmule fisket av kystfartøy innenfor grunnlinjen 
avregnes bifangstavsetningen. 
 
Ut fra at det fortsatt bl.a. er uavklarte forhold om kvoterammer og farvannsadgang for 2023 tar 
Fiskarlaget forbehold om å fremme supplerende innspill på et senere tidspunkt dersom det blir 
behov for dette.  
 
Kvotefleksibilitet 
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2023 etter samme 
mønster som i 2022 for alle reguleringsgruppene.  
 
Kvotebytteordning i havfiskeflåten 
I 2022 har pelagisk trål hatt anledning til å bytte loddekvoten i Barentshavet mot deler av 
kolmulekvoten. Norges Fiskarlag vil komme tilbake til behovet for kvotebytteordning for ringnot og 
pelagisk trål når nivået på kvotene i de forskjellige pelagiske fiskeriene for 2023 er gjort kjent.» 
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