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Regulering av fisket etter lodde ved Island, Jan Mayen og 

Grønland - sesongen 2020-2021  

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2020 og fattet 

følgende vedtak: 
 
«Det har ikke vært åpnet for fiske etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen de siste to  
sesongene. Norges Fiskarlag viser til at ICES har anbefalt en foreløpig kvote på 169.520 tonn. 
Island gjennomførte i oktober d.å. et loddetokt rundt Island uten det så langt er kjent med 
resultatene fra dette toktet. Endelig totalkvote fastsettes etter vintertoktet på nyåret.  
 

Den norske kvoten er basert på trepartsavtalen mellom Norge, Island og Grønland, samt 
Smutthullavtalen og årlig kvoteavtale mellom Norge og EU. Det vises til at det ikke ble åpnet for 
vinterfiske etter lodde i 2019 og 2020, og Norge må derfor sørge for at vi får kompensert torsken 
som byttes i Smutthullavtalen. 
  
Dersom det åpnes for et ordinært vinterloddefiske i kommende sesong, anbefaler Fiskarlaget at 

opplegget som ble benyttet for vinterfisket i 2018 videreføres. Norges Fiskarlag ønsker at det 
legges til rett for en kvotebytteordning der en kan bytte lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen 
med lodde i Barentshavet og/ eller nordsjøsild. 
 
Fiskarlaget legger videre til grunn at det fortsatt føres en tett dialig mellom direktoratet, Sildelaget 
og næringen vedrørende utforming av detaljene i reguleringsopplegget» 
 

 

Med hilsen 
Norges Fiskarlag 
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 
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