
Mer enn kvoteandeler 
og adgang til farvann

Brexit  og 
pelagisk fiskeri



«No deal» med UK for 2021

• Det betyr at det ikke blir kvotebytte og at det ikke blir 
adgang til farvann.

• En samlet norsk næring står bak at man ikke ville være 
tjent med å gå videre.

• Det er fortsatt forhandlinger om handelsavtale mellom 
UK og EFTA.



Kvoteandeler og andre forhold knyttet til 
fordeling - kommentarer

Vesentlig forskjellig i forhold til hva britiske fiskere har vært «forespeilet». 

EU har klart å få på plass en tydelig kobling mellom adgang til farvann og adgang til 
marked og det må kunne forutsettes at betydningen av en friest mulig handel både 
for fisk og andre produkter har vært det avgjørende elementet.

I hovedsak bygger all kvotefordeling på de etablerte interne fordelingene i dagens 
EU mens UK var medlemsland. Det er en viss økning i UK sine kvoteandeler og disse 
skal justeres gradvis fram til juli 2026.

I løpet av denne perioden skal UK kunne få økt sine kvoter slik at det tilsvarer en 
verdi som er 25% høyere enn dagens nivå.

Ikke enighet om torsk i nord.

EU erkjenner at de ikke er kyststat til NVG men får likevel 70% av UK sin andel.



The access
to waters
-As a result of 
membership of the 
Common Fisheries 
Policy, we are now 
allowed to catch less 
than 20% of the fish 
that swim in British 
waters. The other 
80% we have given 
away to the rest of 
Europe. 
• Nigel Farage, UKIP 

leader, on the 
campaign trail



Innledende rammer.

• «NOTING that, the United Kingdom withdrew from the European 
Union and that with effect from 1 January 2021, the United 
Kingdom is an independent coastal State with corresponding 
rights and obligations under international law,

• AFFIRMING that the sovereign rights of the coastal States 
exercised by the Parties for the purpose of exploring, exploiting, 
conserving and managing the living resources in their waters 
should be conducted pursuant to and in accordance with the 
principles of international law, including the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982,»



COMPROV

• Her framkommer målet om framtidig fredelig samarbeid, 
mellom to suverene parter og det presiseres at det skal inngås 
avtaler som supplerer selve avtalen. Det er også en bestemmelse 
om at partene i god tro (good faith) skal sørge for avtalens 
etterlevelse.

• Det framkommer også at domstolenes fortolkning av avtalen hos 
hver av partene, ikke skal ha bindinger for den andre parten.



Handel, transport, fiskeri og annet.

• Avtalen har en grundig gjennomgang av vilkårene for handel innenfor 
følgende områder:

• “Trade in goods, services and investment, digital trade, capital 
movements, payments, transfers and temporary safeguard measures, 
intellectual property, public procurement small and medium-sized 
enterprises,  energy, transparency, good regulatory practices and 
regulatory cooperation, level playing field for open and fair 
competition and sustainable development.”

• Det er også en grundig gjennomgang av vilkårene for lufttransport og 
transport på vei.



Institusjoner mellom partene
Rådet (The Partnership Council)

• A) Beslutte i alle saker

• B) Gi råd til partene angående bruken av avtalen

• C) Endre avtalen eller tilhørende avtaler.

• D) Med unntak at INST – delen av avtalen gjennomføre endringer av 
avtalen, supplere avtalen eller korrigere feil i avtalen i inntil 4 åer etter at 
avtalen treer i kraft.

• E) Diskutere ethvert spørsmål i avtalen eller tilhørende avtaler.

• F) Delegere bestemte deler av sitt ansvar til en egen «Trade Partnership
Committee» eller til en «Specialised Committee».

• G) Etablere komiteer for handel og andre spørsmål

• H) Komme med anbefalinger til partene om overføring av personlige data 
innenfor bestemte deler av avtalen.



Komiteer
• a)Handels – partnerskap

• b)Handel med energi og råvarer

• c)Samarbeid om toll og opprinnelsesregler

• d)Sanitære og Phytosanitære forhold

• e)Tekniske handelshindre

• f)Tjenester, investeringer og elektronisk handel

• g)Intellektuelle rettigheter

• h)Offentlige anskaffelser

• i)Samarbeid om regulerende lovgivning

• j)Like konkurransevilkår som gjelder subsidier innen energi og miljø

• k)Administrativt samarbeid om MOMS og skattemessige forhold

• l)Energi

• m)Luftfart

• n)Sikkerhet innenfor luftfart

• o)Veitransport

• p)Trygdespørsmål (Social security)

• q)Fiskeri
• r)Politi og juridisk samarbeid

• s)Deltakelse i EU – programmer.

Man kan helt sikkert diskutere 
hvor mye frihet som egentlig er 
oppnådd i disse forhandlingene. 

Level playing field



Kapittel FISH, artikkel 2

Følgende prinsipper ligger til grunn:

a)Føre var prinsippet

b)MSY inkludert sosiale og økonomiske verdier skal være grunnlaget for forvaltingen av felles bestander

c)Beste tilgjengelige data fra ICES

d)Selektivitet i fiskeriene skal sikre at det ikke fanges ungfisk og at uønsket bifangst blir redusert.

e)Skadelige effekter fra fiskeri på det marine økosystem må unngås for å opprettholde biologisk 
diversitet.

f)Tiltak skal være dimensjonert i forhold til formålet med tiltaket og det skal være ikke- diskriminerende 
for partene mens partene selv skal ha ansvar for reguleringer og tiltak.

g)Data skal samles inn og deles for å sikre fellesbestander og for å forvalte fiskeriene.

h)Sikre etterlevelse av fiskeribestemmelse og bekjempe IUU fiskerier.

i)Sikre rettidig innføring av reguleringstiltak som partene er enige om, i egen lovgivning og praksis.



Kapittel FISH, artikkel 4 – fiskeriforvaltning

Partene skal iverksette de tiltak som de finner passende, basert på de 
prinsipper som er nevnt ovenfor.

Dette skal være basert på de beste vitenskapelige råd og partene kan ikke 
innføre andre regler for den andre partens fartøyer enn de som gjelder for 
egne fartøy. 

Dette fritar ingen av partene for forpliktelser etter internasjonal lov eller 
avtaler innenfor organisasjoner som NEAFC, ICCAT eller IUU forpliktelser.

Bestemmelser som antas å ha betydning for den andre partens fartøy skal 
varsles på forhånd og det skal gir tilstrekkelig tid til å avklare innhold og 
unngå misforståelser.



FISH Artikkel 5 Autorisasjon, etterlevelse og 
håndhevelse
• Hver av partene skal søke om adgang til den andre parts farvann. 

Det skal oversendes en liste over fartøy som man søker adgang 
for.

• Den andre parten skal så gi autorisasjon til å fiske eller lisens for 
fiskeriet. Hver av partene skal ta ansvar for at egne fartøy 
overholder fiskeribestemmelser under fiske i den annen parts 
farvann.



Atikkel FISH.6: (Fishing opportunities) Regler for 
adgang til farvann og ressurser:

• TAC skal settes på bakgrunn av:

• a)Beste vitenskapelige råd, inkludert sosioøkonomiske aspekter 
og

• b) Dette skal være i tråd med forvaltningsstrategier som strekker 
seg over flere år og som partene er enige om. Partenes andel av 
kvoter er listet opp i Annex FISH.1 som omfatter 76 
bestander/forvaltningsområder).



Fordeling i 3 vedlegg (Annexer)

• Annex FISH 1. er ment å omfatte bestander/fiskeslag som skal 
behandles eksklusivt av EU og UK. 

• ANNEX FISH 2. omfatter de seks tradisjonelle fellesbestandene 
(N=torsk 17%, hyse 23%, sild 29%, rødspette 7%, sei 52% og 
hvitting 10%) i Nordsjøen som Norge og EU har hatt 
fellesforvaltning på, og som er fordelt mellom N og EU. 

• Hver part skal gi beskjed i god tid før fastsetting av TAC eller 
endring v TAC for eksklusive bestander slik de framkommer i 
Annex FISH.3. 



Artikkel Fish 7 Fastsetting av foreløpig TAC

• Det er egne bestemmelser med tidsfrister og foreløpige kvoter 
som kommer til anvendelse ved mangel på enighet.



Kapittel FISH, artikkel 8 - adgang til farvann.

Forutsatt enighet om TAC, skal det gis adgang til farvann for fartøy fra 
den annen part. 

Rimelig i forhold til de kvoter som er tildelt.

Der det ikke er fastsatt kvote skal det gis adgang til å fiske kvantum som 
gjenspeiler gjennomsnittsfangsten fra den annen part i perioden 2012 
til 2016

Dette skal være begrenset til fartøy som har fisket i dette området 
mellom 2012 og 2016.

Finansielle bidrag:

«Annual consultations referred to in point (c) may include appropriate 
financial commitments and quota transfers between the Parties.”



Kapittel FISH, artikkel 9: 

Kompenserende tiltak 
ved reduksjon av adgang til farvann.

Kan iverksettes kompenserende tiltak dersom adgang til farvann 
blir redusert. Formuleringen er vag, men må oppfattes til å bety at 
markedsadgang kobles sammen med tilgang til farvann.

Det skal forhandles i «fiskerikomiteen» og det finnes detaljerte 
regler for hvordan disse forhandlingene skal gjennomføres for ikke 
å ødelegge intensjonen med fiskerisamarbeidet.



Artikkel Fish 11 Notifisering av landinger og 
import.

• a) Fartøy under engelsk flagg må gi forhåndsvarsel mellom tre og 
fem timer før landing av ferske fiskeriprodukter på EU sitt 
territorium,

• b) Det skal også gir forhåndsvarsel mellom en og tre timer om 
gyldig fangstsertifikatet for direkte forflytning av sendinger av 
fiskerivarer til sjøs før den anslåtte ankomsttiden til 
innreisestedet til EU sitt territorium.



Artikkel FISH.14: Avhjelpende tiltak og 
tvisteløsning

• Dersom en av parten ikke respekterer avtalen kan den andre parten:

• suspendere, helt eller delvis, tilgangen til farvannet og den fordelaktige 
tollbehandlingen som er gitt fiskeriprodukter 

• hvis den anser at suspensjonen nevnt i bokstav a) ikke er i samsvar med den 
økonomiske og samfunnsmessige virkningen av den påståtte svikten, kan den 
helt eller delvis suspendere den fordelaktige tollbehandlingen av andre varer

• hvis den anser at suspensjonen nevnt ikke er i samsvar med den økonomiske 
og samfunnsmessige virkningen av den påståtte svikten, kan den helt eller 
delvis suspendere andre forpliktelser slik som handel og transport.



Artikkel 16. Fiskerikomiteen “Specialised
Committee on Fisheries”
• Samarbeidsforum

• Forvaltningsstrategier

• Konkrete tiltak

• Datainnsamling

• Kontroll

• Foreløpige TACer

• Diskutere kompenserende tiltak

• Adgang til farvann



Oppsigelse og revisjon

• Avtalen – dvs. bestemmelsene om fiskeri, kan formelt sies opp 
via diplomatiske kanaler og kan tre i kraft fra neste kalenderår.

• Avtalen skal revideres hvert 4. år.

• Det presiseres at dette gjelder adgang til farvann, deling av TAC 
overføring av kvoter og variasjoner i kvotene.

• Hvordan avtalen fungeres og etterleves skal også evalueres.





Handelspolitikk 

Det forhandles fortsatt mellom EFTA og UK.

Tollfrie kvoter til EU har utløpt.

Vilkårene for EØS – avtalen og EFTA sitt bidrag skal 
reforhandles etter 2021. (Nå ca. 400 mill. EURO)

Markedsadgang er reelle forhandlinger.

En samlet sjømatnæring står bak at bedre vilkår for norsk 
sjømat til UK må på plass.



Vanskelig 
kommunikasjon



Næringen fremmer sitt syn

«Alle medlemsorganisasjonene i Norges Fiskarlag er enige om at en vesentlig 
begrensing i våre muligheter til å utnytte det fantastiske potensialet som ligger i 
våre fiskeressurser, er økende tollsatser når bearbeidingen i Norge øker.

Det har over tid ført til at vi har mistet mange arbeidsplasser og virksomhet knyttet 
til foredling av sjømaten. Dette er distriktsarbeidsplasser som konkurrerer i et 
internasjonalt marked hvor vi som sjømatnasjon i utgangspunktet har ufattelige 
fortrinn basert på våre fornybare ressurser.

Det er legitimt når vi alle hevder at våre interesser skal ivaretas i forhandlingene 
med Storbritannia om en ny handelsavtale etter Brexit og når vi hevder det samme 
hver gang Norges bidrag til EØS skal diskuteres.

Det å oppkonstruere en splittelse blant fiskerne for å begrunne støtte til 
importvernet for Landbruk er etter vår oppfatning en uredelig framstilling av 
hvordan vi på saklig måte fremmer interessene til vår næring.

Det at vi fremmer vårt syn er ikke et angrep på endre næringer.»



Norges Fiskarlag
• Sentralbord: 73 54 58 50

• E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no

• Nett: www.fiskarlaget.no

• Twitter: @NorgesFiskarlag / @FiskarKjell

• Instagram:  fiskarlaget


