Norges Fiskarlag
Fiskeridirektoratet
Nærings- og fiskeridepartementet

E-post:
Att:
Vår ref.:
2021.0118.49

Deres ref.:

Dato:
22.04.2021

Høringssvar - havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N
Styret i Fiskarlaget Nord viser til Fiskeridirektoratets høring om havdeling i fisket etter torsk, hyse og
sei nord for 62N.
Styret konstaterer at myndighetene ønsker å avhjelpe utfordringene den minst flåten møter i
torskefiskeriene i 2021 med sammensatte tiltak. Tiltak ses også i sammenheng med vern av
kysttorsk.
Fiskarlaget Nord har i andre sammenhenger påpekt betydningen av å regulere fisket på en måte som
sikrer driftsgrunnlaget i de respektive grupper. De tema som er kommet på spissen nå i vinterfisket
henger sammen med de bakenforliggende utfordringer som har bidratt til opprettelsen av
forskningsprosjektet «Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten» som nettopp er
startet opp i regi av Nofima. Dette nevnes da det også må være bevissthet rundt behovet for mer
langsiktige tilpasninger kystnært, selv om vi nå diskuterer ad hoc løsninger.
2019
I 2019 tok styret i Fiskarlaget Nord til ordet for at det er nødvendig å diskutere reguleringsgrep som
kan bidra til å skape større balanse mellom ulike flåtegruppers adgang til fisket. Styret pekte på at det
må være en grunnleggende målsetting at alle flåtegrupper skal gis mulighet til å få tatt sine kvoter.
For å ha en reell mulighet til å få tatt sine kvoter må de respektive fartøy gis adgang til fisket som
gjenspeiler de forutsetninger fartøyet ellers har. Når forskjellene i flåten utvikler seg til å bli veldig
store kan det å behandle aktører likt i forhold til adgang til fisket bety at man må regulere dem ulikt.
Et forhold styret i 2019 trakk inn i diskusjon om hvordan et kystnært fiske kan legges opp til det beste
for alle parter er kysttorskvern og i forlengelsen av det MSC-sertifisering. Det ble påpekt som klart at
det ligger muligheter i den fleksibilitet som nå bygges opp i deler av kystflåten i forhold til å kunne
svare på kjente utfordringer knyttet til høyt fiskepress kystnært.
I 2019, som i senere uttalelser, har Fiskarlaget Nord pekt på skillet på 28 meter som relevant i forhold
til diskusjoner om hvem som er mer eller mindre egnet til å oppsøke fisket lengre ut i havet. Dette
med henvisning til de sikkerhetsbetraktninger som er gjort i sin tid når det har vært besluttet å
oppheve 28 meters grensen.
2020
I 2020 tok Fiskarlaget Nord konkret til ordet for å oppheve det aktuelle unntaket for flåten over 21
meter i Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2020, § 30 «Tiltak for
vern av kysttorsk». Da med henvisning til at fisket innenfor grunnlinjen foregikk på en måte som
satte den mindre kystfiskeflåten i en fortvilet situasjon. Gjeldende tilrettelegging ble oppfattet å
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medføre tap av kvoteandeler og driftsgrunnlag for tradisjonelle kystfiskere, og dette ble ikke møtt
med forståelse og aksept. Kontrollutfordringer var en del av vurderingstema.
Fiskarlaget Nords syn på aktuell høring
I lys av de ovennevnte tidligere uttalelser og standpunkt, er det i tråd med Fiskarlaget Nords politikk
og legge til rette for å sikre driftsgrunnlag i de respektive grupper. Nord har også tatt til orde for å
aktivt regulere fisket for å bidra til å sikre kysttorskbestanden og dermed best mulig markedsadgang
gjennom MSC sertifisering.
Styret mener den ad hoc regelverksjustering i kysttorskvern bestemmelsen som foreslås fremstår
begrunnet. Det bemerkes samtidig at tiltak for å sikre driftsgrunnlag i alle grupper i 2021 også bør
gjelde i forbindelse med hysefisket og høstfisket. Den mindre flåten som har større restkvoter må
nødvendigvis bruke disse periodene for å hente seg inn i forhold til kvote og inntekt. Erfaringene som
gjøres vil være av interesse i de mer helhetlige diskusjoner om langsiktig tilrettelegging.
Styret finner grunn til å understreke at 21 meter ikke nødvendigvis er en riktig benevnelse for
langsiktig grensedragning. 28 meters grensen er nevnt. Det må også ses på om andre benevnelser
enn lengde er aktuelle, men dette fremstår ikke relevant i dagens diskusjon.
Med henvisning til at det er gitt kort frist for høringssvar, foreslås det at spørsmål om behov for
eventuelle lokale reguleringer om havdeling sendes på egen høring.
For å ta ned effektiviteten i fisket i den større flåten som fisker kystnært er det relevant å sette
begrensninger på bruksmengde og omfang. Det er konkret spilt inn forslag om å tillate maksimalt 6
kveiler tau i snurrevadfisket innenfor grunnlinjen.

Med hilsen
Fiskarlaget Nord
Jon-Erik Henriksen/s
daglig leder

FISKARLAGET NORD og F is k a rla g e ts S e rvic e k o n to r a s a vd n o rd • Postboks 59 • 9251Tromsø
E-post: nord@fiskarlaget.no • www.fiskarlaget.no • Telefon: 908 80 016 / 482 39 656
Organisasjonsnr: 938 277 095 • Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094

