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Regulering av fisket etter blåkveite i 2021  

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 20.-21. oktober d.å. fattet følgende vedtak: 
 
«Kvoterammen for blåkveitefisket i 2021 avklares i de kommende forhandlingene mellom Norge og 
Russland.  
 
Norges Fiskarlag krever at fordelingen av blåkveitekvoten mellom reguleringsgruppene følger 
premissene i landsmøtevedtakene 6/07 og 5/15. 

 
Det vises videre til at næringen, etter omfattende forhandlinger, ble enig om at totalkvoten skal 

fordeles med 47 % til kystfiskeflåten, 33 % til trålerflåten og 20 % til konvensjonelle 
havfiskefartøy. Videre ble det krevd at det burde innføres en deltakeradgang i fisket etter 
blåkveite. Fiskarlaget har gjentatt dette overfor fiskerimyndighetene de siste årene uten at dette 
dessverre har blitt imøtekommet. Fiskarlaget krever etter dette at blåkveitekvoten for 2021 må 

fordeles som angitt foran.  
 
Kvoterammen til kystgruppen deles opp i to fiskeperioder for direktefisket og foreslås satt til 60 % i 
første periode og til 40 % i andre periode, slik som i 2020.  
 
Det tilrås at maksimalkvotene for fartøy under 28 meter som har adgang til å delta i det direkte 
fisket etter blåkveite settes til samme nivå som for 2020.  

 
Det tilrås at fartøy over 28 meter som ikke har deltakeradgang i fisket etter blåkveite gis anledning 
til å kunne ha en økt innblanding på inntil 20 % innblanding av blåkveite (i dag er regelen 7 %), 

begrenset av en øvre kvote på 20 tonn i løpet av året i 2020.   
 

Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten til trålerne og konvensjonelle havfiskefartøy deles likt 
mellom deltakende fartøyer i de respektive fartøygruppene. 

 
Norges Fiskarlag vil understreke at det er uheldig med refordelinger i fisket, også i blåkveitefisket, 
når fisket er regulert med flere perioder. Tilgjengelig kvote bør derfor fordeles på en slik måte at 
en i størst mulig grad unngår refordelinger, samtidig som fartøyene vet hvilke kvoter de har og kan 
ruste seg ut for.  
 
Videre har Norges Fiskarlag vurdert spørsmål fra Sjøforsvaret og Fiskeridirektoratet om å stenge et 

område utenfor Andøya periodisk inntil 6 timer av gangen eller i to netter mellom 31. mai og 3. 

juni 2021 i forbindelse med NATO øvelse ved Andøya Test Center sommeren 2021. Vi har etter en 

hensiktsmessighetsvurdering kommet frem til at vi vil fraråde en stenging av området for fisket 

periodisk eller i to netter når blåkveitefisket skal gjennomføres.  

Blåkveitefisket er et viktig og intensivt fiskeri over to perioder hvor første periode tradisjonelt har 

hatt oppstart ca. 20. mai hvert år. Dato for oppstart av blåkveitefisket er et kompromiss mellom de 
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som ønsker å starte fisket sent- og tidlig, samt industrien. Det er derfor særdeles uheldig å rokke 

for mye ved denne.  

Vi mener i utgangspunktet at det må være mulig for Andøya Test Center og Sjøforsvaret å tilpasse 

seg fiskeriene i områdene rundt Andøya, og vi mener det er svært beklagelig at hensynet til 

fiskeriene ikke er vurdert før dato for gjennomføring av øvelsen er bestemt.  

Ut fra årets erfaringer i direkte fisket etter blåkveite for kystflåten, samt ovennevnte spørsmål fra 
Sjøforsvaret tilrår Norges Fiskarlag etter en helhetsvurdering at periodereguleringen for 
direktefisket i kystgruppen i 2021 reguleres slik at slik at oppstart første periode blir fra 3. juni, 
mens oppstart andre periode settes til 9. august.   
 
Vi forventer at NATO øvelsene som blir gjennomført i fremtiden hensyntar både blåkveitefisket, og 
andre fiskeri i sjøområdene utenfor Andøya. 

 

Med bakgrunn i at fiskeriaktiviteten etter blåkveite innebærer behov for en viss 

planleggingshorisont mht egning av line, optimal plassering av redskapene på feltet og at fisket 

pågår relativt langt fra land bør det fortrinnsvis legges opp til at stopp i fisket kunngjøres med 

minimum to dagers varsel før iverksetting dersom eventuelt behov for å stanse fisket på grunn av 

oppfisket periode-/gruppekvote. Også værutsikter må trekkes inn i stoppvurderingene.» 
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