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Hovedpunkter 

• ESA godkjenner differensiert arbeidsgiveravgift-ordningen 

• EU-båter har fått tilgang i britisk farvann 

• Flere land kjemper med å få bukt med UUU-problematikk for ikke å bli 

utestengt fra EU-markedet. 

• Haugevis med avtaler på plass innen fiskeri og kvotebytte 

 

En av de vanskeligste sakene innen handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia går på fiskeri. 

Det er fortsatt vanskelige samtaler, men en har den siste måneden kommet et godt stykke på vei. 

Storbritannia har gitt mange EU-fartøy lisens til å fiske i britisk farvann, og flere står nok for tur. 

En viktig sak for Nord-Norge er differensiert arbeidsgiveravgift. ESA godkjente nylig den reviderte ordningen 

med regional differensiert arbeidsgiveravgift, som blant annet innebærer at flere tidligere kommuner 

opprettholder lavere arbeidsgiveravgift selv om de har blitt slått sammen med en kommune som har høyere 

arbeidsgiveravgift. Det er også veldig bra at denne ordningen er sikret for noen år framover. En av kontorets 

viktigste oppgaver er å sørge for at EU støtter denne formen for statsstøtte, som er viktig for å sikre bosetting 

og blomstrende næringsliv i nord. 

Les flere spennende saker under. 

Jeg håper at du får juletorsken sprø og god i år (det klarer de på Sørlandet, sies det), og en avslappende og fin 

juleferie.  

Ønsker deg god lesning og riktig god jul. 

Torjus 
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Månedens hovedsak 

ESA godkjenner differensiert arbeidsgiveravgift 

EØS-tilsynet ESA godkjente i forrige uke en revidert ordning med regional differensiert arbeidsgiveravgift.  

Ordninga gjelder i hele Nord-Norge der satsene er mellom 0-7,9 prosent, som er lavere enn 14,1 prosent som 

er full arbeidsgiveravgift. Målet med ordningen er å forhindre avfolking gjennom å stimulere til økt 

sysselsetting. 

Ordninga som ESA har godkjent i dag, er i hovedsak en videreføring, med visse justeringer, av ordninga som 

gjelder ut 2021. Den reviderte ordninga gjelder for perioden 2022 til 2027. 

Justeringer som er gjort: 

• Etter regionreformen i 2020, har 29 kommuner som var med under den tidligere ordninga, blitt slått 

sammen til 10 kommuner. Norske myndigheter har derfor valgt å bruke ulike satser innenfor samme 

kommune, slik at mindre kommuner opprettholder lav arbeidsgiveravgift, selv om de er slått sammen 

med f.eks. en bykommune. 

• Ordninga er oppdatert med hensyn til det geografiske området: for eksempel er enkelte mindre 

områder inkludert, mens andre er ekskludert. 

• Den reviderte ordninga omfatter aktiviteter i transport- og energisektorene som tidligere var 

ekskluderte. 

Les mer her 

ESA har også godkjent norsk regionalstøttekart for 2022–2027. Les mer her 

 

Fiskeri 

Flere EU-båter har fått tilgang i britisk farvann 

Den 11. desember utstedte Storbritannia 18 lisenser til EU-registrerte såkalte erstatningsfartøy i Storbritannias 

territorialfarvann og 5 lisenser til EU-fartøy i Jersey-farvann. Flere tekniske samtaler vil fortsette for å få 7 

ekstra erstatningsfartøy lisensiert i UK innen utgangen av mandag. 

I slutten av november hadde Europakommisjonen invitert Storbritannia til å få fortgang i forhandlingene om 

alle utestående lisensforespørsler fra EUs fiskefartøy innen 10. desember. Med dagens kunngjøringer 

resulterte dette i at ytterligere 83 fartøyer fikk grønt lys for sitt fiske i britiske farvann. 

Europakommisjonen mener at enigheten er et viktig skritt i riktig retning i den lange prosessen som det er å 

gjennomføre handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia.  

En rekke fartøyer som har søkt tilgang til farvann i UK har ennå ikke fått svar. Europakommisjonen vil fortsette 

å jobbe sammen med Frankrike for å sikre full implementering av avtalen og vil undersøke de juridiske 

omstendighetene rundt hver forespurt lisens som ikke er gitt. 

Les mer her 

https://www.eftasurv.int/newsroom/updates/esa-approves-revised-norwegian-scheme-regionally-differentiated-social-security:nb
https://www.eftasurv.int/newsroom/updates/esa-approves-norways-regional-aid-map-2022-2027:nb
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_6801
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Kvoteavtalen mellom Norge, EU og UK er klar 

Norge, EU og Storbritannia har nylig forhandlet om fiskeriavtaler for 2022 og blitt enige om en trepartsavtale 

om forvaltning av fellesbestandene i Nordsjøen. 

• Noen kvoter har økt, mens andre er redusert fra i fjor.  

• Kvoten på nordsjøsild er på 427 628 tonn, hvorav den norske kvoten er på 124 012 tonn. Totalkvoten 

har økt med 20 prosent, sammenlignet med i år. 

• Seikvoten er på 44 950 tonn, hvorav den norske kvoten er på 23 374 tonn. Det betyr at totalkvoten på 

sei er redusert med 24 prosent. 

• Torskekvoten ble satt på samme nivå som i 2021, og er på 13 246 tonn, der den norske kvoten er 2 

252 tonn før avsetninger. Torskekvoten fortsetter dermed på et rekordlavt nivå også i 2022. 

• De tre partene vil også videreføre de stengte gytefeltene i starten av 2022. I tillegg vil Norge stenge 

felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere i 2022, som et ledd i gjenoppbyggingen av bestanden. 

Den bilaterale avtalen med EU ble også undertegnet. 

Norge har undertegnet bilaterale kvoteavtaler med EU om Nordsjøen, Skagerrak, i tillegg til naboskapsavtalen 

med EU om Sverige. Det betyr at Norge er enige med EU om adgang til å fiske i hverandres soner og 

kvotebytte. 

I år var det ekstra krevende forhandlinger siden mye av det Norge har fått i bytte med EU har vært fisket i 

britisk sone. Selv om mye har endret seg etter brexit, er det viktig for Norge å få disse avtalene på plass. 

Med kvotebytte på plass betyr det at norske fiskere kan starte fisket på de kvotene Norge har byttet til seg ved 

Grønland, reker, blåkveite og uer, og i EU-sonen som kolmule.  I tillegg har Norge byttet til seg en loddekvote 

på 69 623 tonn. EU har i bytteavtalen fått en torskekvote i Norges økonomiske sone ved fastlands-Norge på 10 

215 tonn. 

Norge og EU har også signert avtale om forvaltningen av bestander i Skagerrak, og den såkalte 

naboskapsavtalen med Sverige. 

Norge har inngått kvoteavtale med EU og Storbritannia for 2022. 

Les mer hos regjeringen.no eller hos Europakommisjonen. 

Kyststatsforhandlingene om norsk vårgytende sild (nvg-sild) tidligere i høst, ble partene enige om at 

totalkvoten for 2022 settes til 598 588 tonn. Norge har besluttet å videreføre den norske andelen på 76 

prosent av totalkvoten (TAC), og norsk kvote for 2022 blir dermed på 454 927 tonn. 

Les også: 

• Kyststatene er enige om regulering av norsk vårgytende sild i 2022 

• Kyststatene er enige om regulering av fiske etter kolmule 

• Norge og Færøyene har signert fiskeriavtale 

• Kvoteavtale mellom Norge og Grønland klar 

EU-ministere har vedtatt fiskemulighetene 

Under denne månedens møte mellom EUs fiskeriministere ble fiskemulighetene for 2022 i Middelhavet og i 

Svartehavet vedtatt.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-har-inngatt-kvoteavtale-med-eu-og-storbritannia-for-2022/id2891784/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20211211
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/sustainable-fisheries-eu-norway-and-eu-norway-uk-conclude-key-consultations-2022-2021-12-10_en
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regulering-av-norsk-vargytende-sild-i-2022/id2892800/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regulering-av-fisket-etter-kolmule-i-2022/id2892551/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-og-faroyene-enige-om-fiskeriavtale/id2891551/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/noreg-og-gronland-er-einige-om-kvoteavtale-for-2022/id2890305/
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/fisheries-ministers-decide-fishing-opportunities-2022-mediterranean-and-black-seas-2021-12-14_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/fisheries-ministers-decide-fishing-opportunities-2022-mediterranean-and-black-seas-2021-12-14_en
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Vedtaket innebærer reduksjon av kvotene på de fleste arter, i håp om å gjenopprette bestandene som ligger 

med brukket rygg.  

Fiskerikomitéen: Oppsummerer året som gikk 

Lederen av Europaparlamentets fiskerikomité, Pierre Karleskind, oppsummerer årets arbeid. Den franske 

politikeren sier at de to hovedsakene har vært den nye forordningen for det nye European Maritime and 

Fisheries Fund (EMFAF) for 2021-27 som ble forhandlet fram og endelig vedtatt før sommeren.  

Den andre store lovsaken er forskriften om fiskerikontroll, som fortsatt er i forhandling med medlemslandene 

som arrangeres av det med det slovenske formannskapet. 

Et annet sensitivt tema, "fiskekapittelet" i handels- og samarbeidsavtalen mellom EU og Storbritannia, med de 

velkjente implementeringsproblemene knyttet til tilgang til farvann og utstedelse av fisketillatelser fra 

Storbritannias side, har komitéen brukt mye tid på vil være i fokus også til neste år. 

Les mer her 

 

Havforvaltning 

EUs kamp mot ulovlig fiske bærer frukter 

Det kan det i alle fall se ut til at bekjempelsen av UUU-fiske i Vietnam tas på alvor, via en artikkel fra nettavisen 

Nikkel Asia. Vietnam har fått gult kort fra EU som betyr at de risikerer at sjømat fra Vietnam blir utestengt fra 

EU-markedet.  

Nettavisen melder om at Vietnams fiskere er utstyrt med bedre sporingsutstyr og forbedrede 

skipsloggingsmetoder, i et forsøk på å unngå straffer pålagt av EU for ulovlig fiske. 

Også Panama er på EUs gule liste siden 2019, og nylig var EU-observatører på besøk for å kontrollere fremgang 

i fiskeriene. Panama hevder at de per nå har imøtekommet 75 % av EUs krav. Landet har som ambisjon om å få 

alt på plass innen februar neste år. 

 

Slik opererer EU i Afrika 

EU forsøker å bidra til bærekraftige hav over hele verden ved å inngå Sustainable Fisheries Partnership 

Agreements (SFPA) med tredjeland.  

Selv om disse avtalene tillater EU-fartøyer å fiske etter overskuddsbestander i den eksklusive økonomiske 

sonen til tredjeland, støtter de også lokal vekst og sosial kraft, miljømessig bærekraft, menneskerettigheter og 

delt ansvarlighet.  

Europakommisjonen har laget en video der de viser noe av dette arbeidet.  

Les mer her 

 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/242878/Trawler%20November-December%202021.pdf
https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-reins-in-fisheries-as-EU-yellow-card-threatens-sector
https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-reins-in-fisheries-as-EU-yellow-card-threatens-sector
https://www.seafoodsource.com/news/environment-sustainability/eu-observers-visit-yellow-carded-panama-to-verify-fisheries-compliance
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/euronews-ocean-season-3-episode-13-eu-and-africa-partnership-sustainable-fisheries-2021-12-21_en
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Annet 

ESA godkjenner finansiering av Ocean Space Centre 

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, godkjente tidligere denne måneden full statlig finansiering av Ocean Space 

Centre i Trondheim. 

Ocean Space Centre har som ambisjon om å bli et verdensledende senter for forskning, utdanning og 

næringsliv innen maritime og marine næringer, og har en sentral rolle innen grønn omstilling og høyere 

verdiskaping fra havet. 

Les mer hos ESA eller regjeringen. 

Kalender 

 

18. januar  Infoday om EU Mission på hav 

  Digitalt 

24.-25. mars NSPA Forum 

Sted: Skellefteå - mer info kommer 

26.-28. april Global Seafood Expo 

Sted: Barcelona  

  

https://www.eftasurv.int/newsroom/updates/esa-greenlights-norways-financing-ocean-space-centre:nb
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esa-godkjenner-finansiering-av-ocean-space-centre/id2892355/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://www.seafoodexpo.com/global/
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