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Sak 8/2020 

Forslag til regulering av fisket etter torsk nord for 62`N 

2021 

Bivdu er en sjøsamisk fiskeriorganisasjon, som mener at fiskere i sjøsamisk områder må vises 

særlig hensyn og synliggjøre konsekvensene av reguleringa. Viser ellers til skriv fra 

Fiskeridirektoratet av 13 oktober 2020  ref.20/7229-5 

Fordeling mellom trål og konvensjonelle redskap 

Fiskeridirektoratets forslag, 68% til konvensjonelle redskap og 32% til trål. 

Bivdu foreslår å fordele med 70% til konvensjonelle redskap og 30% til trål. Noe som virker 

mer hensiktsmessig da den gamle Trollstigen har variert fra 28% til 32% fordelt til trål. 

Vi ser det uforståelig at den historisk høyeste prosentandelen blir satt som standard. Bivdu 

mener at den naturlige og rettferdige prosentsatsen må være gjennomsnittet, som vil være 

30% fordelt til trål. 

Forskjellen på 2% vil bety i underkant av 8000 tonn ekstra til konvensjonelle redskap. Dette 

foreslår Bivdu blir fordelt med 4000 tonn til Åpen Gruppe og 4000 tonn til Lukket Gruppe 

under 11 meter hjemmelslengde. 

Åpen Gruppe 

Alderstillegg 

Det er viktig å legge til rette for rekruttering i fiskeryrket, her mener Bivdu at Åpen Gruppe er 

en god arena for dette. Fiskeridirektørens forslag om å opprette et kvotetillegg for fiskere 

under 30 år er et viktig forslag, men hvis hensikten er at fiskerne på sikt skal kunne etablere 

seg i lukket gruppe, kan 3 tonn synes lite. 

I forslaget til reguleringer 2021 står det at det er CA 220 båter som kvalifiserer seg til 

alderstillegget. 

Bivdu foreslår å opprette en avsetning av totalkvoten til dette alderstillegget i stedet for å 

belaste kvoten til åpen gruppe. 

Denne avsetningen foreslås å være på 0,5% av totalkvoten (underkant av 2000 tonn) og at den 

skal styres på lik linje med kystfiskekvoten. Belastes før fordeling mellom trål/konvensjonell. 



 2000/220 = 9. 

Bivdu foreslår at kvoten blir på 9 tonn pr fartøy. 

På denne måten sikrer man rekruttering i fiskeryrket og man sparer resten av åpen gruppe fra 

å avse kvote. 

 

Forslag til kvoter åpen gruppe 

 

Bivdu foreslår følgende kvoter i åpen gruppe i 2021 

 

u 8m  10 tonn garantert u/ alderstillegg 12 tonn maksimal  u/ alderstillegg 

8-9,99 m 12 tonn garantert u/ alderstillegg 14 tonn maksimal  u/ alderstillegg 

over 10m 14 tonn garantert u/ alderstillegg 16 tonn maksimal  u/ alderstillegg 

 

u 8m  19 tonn garantert m/ alderstillegg 18 tonn maksimal  m/ alderstillegg 

8-9,99 m 21 tonn garantert m/ alderstillegg 23 tonn maksimal  m/ alderstillegg 

over 10m 23 tonn garantert m/ alderstillegg 25 tonn maksimal  m/ alderstillegg 

Fast andel før fordeling trål/konvensjonelle redskap, 6,12%, dette vil være CA 24300 tonn i 

2021. 

med 4000 tonn overført fra trål vil dette bli rundt 28000 tonn. 

2200 fartøy var forventet å delta i år (2020) og med en gjennomsnittsfangst med kvoter nevnt 

over på 13 tonn, vil dette utgjøre om lag 28 600 tonn. 

Med en egen avsetning til alderstillegget, og 4000 tonn overført fra trål vil dette være 

realistiske kvoter å gjennomføre. 

Kystfiskeordning 

Bivdu foreslår at det avsettes 1% av nasjonal kvote før fordeling trål/konvensjonelle redskap 

til kystfiskeordningen, og at den aldri skal være under 3000 tonn. 

 

Dette er en avsetning og bør ikke omfatte kvotefleksibilitetsordningen, eventuelt overfiske bør 

belastes totalkvoten, og eventuelt restkvantum bør føres tilbake til totalkvoten. 

Forslaget til fiskeridirektøren er 6 tonn pr fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten. 

Bivdu foreslår at denne kvoten blir på 8 tonn pr fartøy. 



Kysttorsk 2021 

Bivdu mener at det bør gjøres tiltak i å verne om kysttorsken for å bevare MSC 

Godkjenningen på norsk torsk innenfor 12 milen. Da det å miste denne godkjenningen vil ha 

store følger for den minste flåten. 

Ut ifra tabell 21 (side 33) kommer det fram at det fiskes aller mest kysttorsk i førstekvartal 

(nesten 32 000 tonn), da virker det mest innlysende at det også er her fisket etter kysttorsk bør 

begrenses. 

Bivdu mener at det bør undersøkes hvilke redskap, fartøygrupper og områder som står for 

dette fisket, og at det kanskje bør sees på om det er muligheter for å komme med noen 

begrensinger på dette uttaket av kysttorsk. 

Til sammenligning fiskes det bare 8000 tonn kysttorsk i 4 kvartal. Og noen store begrensinger 

i kystfisket på høsten vil ha liten innvirkning på det totalet kvantumet av kysttorsk som fiskes 

årlig. 

 

Bivdu foreslår følgende begrensinger i fisket for å verne kysttorsken. 

 

Rapporteringsplikt ved inn- og utmelding av bruk - både innenfor og utenfor grunnlinjen. 

 

Forbud for fartøy over 21 meter som fisker innenfor 4 nautisk mil av grunnlinjen. 

 

Forbud for fartøy over 14 meter innenfor fjordlinjene. 

 

Linefiske 

Maks 5000 krok innenfor fjordlinjene pr døgn. 

 

Maks 10 000 krok fra fjordlinjene til grunnlinjen pr døgn. 

 

Maks 15 000 krok fra grunnlinjen til 4 nautisk mil av grunnlinjen pr døgn. 

 

Garnfiske 

Maks 75 garn innenfor fjordlinjene pr døgn. 

 

Maks 100 garn fra fjordlinjene til grunnlinjen pr døgn. 

 



Maks 150 garn fra grunnlinjen til 4 nautisk mil av grunnlinjen pr døgn. 

 

Havflåten/trålflåten må holde seg utenfor 12 nautisk mil av grunnlinjen hele året. 

 

Videre bør det også sees på andre muligheter å verne om kysttorsken, bla, rekreasjonsfiske, 

turistfiske og forurensning fra oppdrett. 

Bivdu mener at turistfisket av kysttorsk bør begrenses til det absolutte minimum. Nær 100% 

av torsken som fangstes av turister er kysttorsk. Ved gjennutsette er det bare fisk som er fisket 

på veldig grunt vann, fra kaier/flytebrygger som overlever. Det bør tilrettelegges for 

naturopplevelser, ikke matauken. 

 

Samfiske 

Bivdu støtter fiskeridirektørens forslag om å fortsette samfiske i 2021. 

Dette er en god løsning som skaper lønnsomhet og sikkerhet i lukket gruppe under 11 meter. 

Videre mener Bivdu at samfiske bør opprettholdes som en permanent løsning i årene 

fremover. Og at det settes en øvre grense på 15 meters lengde for å kunne delta i 

samfiskeordningen. 

 

Ferskfiskordning 

Ferskfiskordningen er en god ordning som gjør at fiskeindustrien og fiskere har arbeid også 

på høsten, når kvotene (torsk) vanligvis er oppfisket og «landligge» er eneste alternativ. Selv 

om dette er en god ordning, bør det gjøres noen endringer. Ferskfiskordningen bør tildeles på 

gruppenivå, 0-11m, 11-15m, 15-21m og 21-. På denne måten slipper små sjarker og 

konkurrere med store kystbåter om kvantumet i ferskfiskordningen. Oppstartsdato bør ikke 

være tidligere enn 1. Mai, fordi industrien tradisjonelt har nok råstoff inntil 1. Mai. Eventuelt 

oppstart samtidig som blåkveitefisket starter(første periode), da mange fiskere som fisker 

blåkveite på Finnmarkskysten har tidels store innblanding av torsk i fangstene. 

Torskeprosenten bør settes til 30% fra oppstartsdato og ut året. Avsetningen til 

ferskfiskordningen for både åpen og lukket gruppe bør taes fra toppen, før fordeling mellom 

trål/konvensjonelle redskap. Trålflåtens opprinnelige oppgave med å forsyne fiskeindustrien 

med ferskt råstoff andre halvår, synes nå å ha blitt en oppgave for kystflåten. Derfor er det 

rimelig at dette taes fra toppen, sånn at også trålerflåten er med og avse kvantum til 

industrien. 

 

For Bivdu.  Bjarne Johansen    Frank Einar Nordstrand 


