Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Sverre Johansen <sverre.johansen@sjomatnorge.no>
fredag 23. april 2021 14:05
Jørgen Blix Nicolaysen; Postmottak
SV: Høring om havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Flagget

Sjømat Norge viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet om havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei
nord for 62°N.
Etter vår vurdering vil det ha relativt marginal betydning for fiskeindustrien om unntakene som tillater
fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk innenfor grunnlinjen. Dette vil også kunne være et
positivt signal med tanke på forvaltningen av kysttorsk og framtidig miljømerking. Vi har mot denne
bakgrunn ikke noen spesielle motforestillinger mot at unntakene oppheves.
Når det gjelder behovet for å opprette lokale reguleringer som tiltak i årets sesong for å begrense
havkonflikter, så har ikke Sjømat Norge noen konkrete innspill og mener fiskernes fagorganisasjoner er
de nærmeste til å vurdere dette.
Sjømat Norge er opptatt av at begrensninger i fangstområder for fartøy over 21 meter og eventuelle
havdelingsreguleringer ikke må ha vesentlig negativ betydning for fiskeindustriens råstofftilgang. Dersom
vi kommer i en situasjon hvor vi ser at dette blir et problem, er det nødvendig at tiltakene kan revurderes
eller tilpasses på kort varsel.
Med hilsen
Sjømat Norge
Sverre Johansen
Fra: Jørgen Blix Nicolaysen <Jorgen-Blix.Nicolaysen@fiskeridir.no>
Sendt: onsdag 21. april 2021 14:16
Til: fiskarlaget@fiskarlaget.no; post@pelagisk.net; post@norgeskystfiskarlag.no; Sjømat Norge
Firmapost <firmapost@sjomatnorge.no>; post@fifor.no; samediggi@samediggi.no;
post.bivdu@gmail.com; post@sjomatbedriftene.no
Kopi: Per Sandberg <Per.Sandberg@fiskeridir.no>; Anne Kjos Veim <anne-kjos.veim@fiskeridir.no>;
Trond Ottemo <Trond.Ottemo@fiskeridir.no>; Guro Gjelsvik <Guro.Gjelsvik@fiskeridir.no>; Jan Birger
Jørgensen <jan.birger.jorgensen@fiskarlaget.no>; ask@pelagisk.net; Sverre Johansen
<sverre.johansen@sjomatnorge.no>
Emne: Høring om havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

Hei
Vi viser til vedlagt høringsnotat og imøteser innspill innen mandag 26. april 2021.
Vennlig hilsen

Jørgen Blix Nicolaysen Rådgiver
Tlf: +47 55 23 80 00 | +47 996 44 225
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