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Regulering av fisket etter rødåte i 2021
Etter flere år med forsøksfiske, innførte Nærings – og fiskeridepartementet i 2019 en
konsesjonsordning for å drive rødåtetråling, og fastsatte en reguleringsforskrift for fisket
med totalkvote og områdekvoter.
Fiskeridirektoratet fikk i mars 2019 i oppdrag av Nærings- og Fiskeridepartementet å
lyse ut og tildele avgrensede rødåtetråltillatelser. Mandatet var tildeling av inntil 5
tillatelser i hver av kategoriene I og II jf. konsesjonsforskriften § 2-26- og 2-27.
Kategori 1 var forbeholdt virksomheter som ble gitt unntak fra aktivitetskravet i
medhold av deltakerloven § 6 tredje ledd første punktum. Kategori 2 var forbeholdt
virksomheter med aktive fiskere. Formålet med tildelingene er å legge til rette for
utvikling av kommersiell høsting av rødåte, samt legge til rette for norsk industriaktivitet
og norske arbeidsplasser. Etter å ha lyst ut tillatelsene ble det i første omgang tildelt 3
tillatelser i kategori 1 og 5 i kategori 2. I klagerunden besluttet departementet at de 2
gjenværende tillatelsene i kategori 1 skulle overføres til kategori 2. På denne bakgrunn
tildelte direktoratet ytterligere to tillatelser i kategori 2.
Samlet ble det altså truffet vedtak om tildeling av 10 avgrensede rødåtetråltillatelser.
Tildelingene ble gjort endelige i september 2020.
For 2020 ble det fastsatt en totalkvote på 254 000 tonn i Norges økonomiske sone
utenfor 1 000 meters dybdekote nord for 62 grader nord og vest for 24 grader øst, i
fiskerisonen ved Jan Mayen utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene og i internasjonalt
farvann i Norskehavet, dvs. NEAFC RA 2 (XNS). Av totalkvoten på 254 000 tonn kan
3 000 tonn høstes i området mellom grunnlinjene som Norges økonomiske sone måles
ut fra og 1 000 meters dybdekoten nord for 62 grader nord og vest for 24 grader øst.

Totalkvoten på 254 000 tonn er basert på en stående biomasse av rødåte på 33 millioner
tonn i Norskehavet. Et tilsvarende resonnement som for kvotefastsettelsen i krill-

reguleringen i Antarktisk i lag med en arealbetraktning i Norskehavet, gir en totalkvote
på 254 000 tonn. Kvoten på 3 000 tonn i Norges økonomiske sone mellom grunnlinjene
og 1 000 meters dybdekoten nord for 62 grader nord og vest for 24 grader øst, er fastsatt
på bakgrunn av et forsøksfiske gjennom mange år og en føre-var tilnærming i de
kystnære områdene, der sannsynligheten er størst for innblanding av egg, larver og
yngel. Kvotefastsettelsen for rødåte, både totalkvoten og i de kystnære områdene, er
basert på en tilnærming med stor grad av føre-var holdning.
Det har ikke foregått høsting av rødåte i 2020. Det synes å være forskjellige årsaker til
dette. Noen rederier har ikke hatt leveransemuligheter, dvs. ingen interesse hos
foredlingsanlegg som rederiene har hatt avtale med. Andre rederier har ikke rukket å
«komme i posisjon"» dvs. anskaffelse av utstyr og rigging av fartøy kom for sent på plass.
Som årsak til dette siste nevnes at tildelingen av tillatelsene kom sent. Det antas at
situasjonen både med leveransemuligheter og andre forhold, vil være forskjellig i 2021.
Forslag til regulering av fisket etter rødåte i 2021 (sak 32/2020) har vært gjenstand for
skriftlig høring med høringsfrist den 5. november. Fiskeridirektoratet foreslo i
høringsnotatet å videreføre at reguleringen av fisket etter rødåte i 2020 i 2021.
Norges Kystfiskarlag fastholder i sitt høringssvar at det kystnære rødåtefiske må opphøre.
Fiskeridirektoratet tar høringsinnspillet til etterretning, og viderefører reguleringen i
tråd med intensjonene til Nærings- og fiskeridepartementet.
(J-234-219 UTGÅR)

Forskrift om regulering av høsting av rødåte i 2021
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning
av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 34, 39, 59 og 67, jf. delegeringsvedtak
16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å høste og lande rødåte.

§ 2 Totalkvote og områdekvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy med rødåtetråltillatelse etter konsesjonsforskriften høste og
lande inntil 254 000 tonn rødåte i følgende områder:
1. Norges økonomiske sone utenfor 1000 meters dybdekote nord for 62° N og vest for 24° Ø.
2. Fiskerisonen ved Jan Mayen utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene
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3. Internasjonalt farvann i Norskehavet, innenfor et område definert som NEAFC RA 2 (XNS).
Av kvantumet i første ledd kan fartøy med avgrenset rødåtetråltillatelse i kategori 1 eller 2 etter
konsesjonsforskriften høste og lande inntil 3000 tonn rødåte i området nord for 62° N mellom
grunnlinjene og 1000 meters dybdekoten, vest for 24° Ø.
Av kvantumet i første ledd avsettes årlig 5500 tonn rødåte til forsøks- og forskningsformål.

§ 3 Prøvetaking og rapportering
Fartøy som deltar i høsting av rødåte skal følge de til enhver tid gjeldende prosedyrer for prøvetaking og
registrering av bifangst under rødåtehøsting, som er fastlagt av Havforskningsinstituttet.
Fartøy som deltar i høsting av rødåte kan pålegges krav om rapportering fra høstingen, ut over det som
fremgår av fangstdagbok og sluttsedler, eller følger av prosedyrer for prøvetaking, dersom
Havforskningsinstituttet eller Fiskeridirektoratet har behov for ytterligere data.
Eier av fartøy som deltar skal innen utgangen av hvert år sende en rapport til Fiskeridirektoratet om hva
fartøyet og eier har gjort for å bidra til kunnskapsutvikling om høsting av rødåte når det gjelder utvikling
av redskap, prosessering og konservering av fangst.

§ 4 Observatører
Observatører fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal ha adgang til å delta vederlagsfritt
om bord i fartøy som høster rødåte.

§ 5 Bemyndigelse
Fiskeridirektoratet kan stoppe høstingen når totalkvoten eller områdekvoten er oppfisket.
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig
for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av høstingen.

§ 6 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne
forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember
2011 nr. 1437 om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.
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§ 7 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften,
straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes medvirkning og
forsøk.

§ 8 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021.
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