
 

Høring av forslag om regulering av fisket etter øyepål i 2021  

 

1. Innledning 

Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter øyepål i 2021 ble behandlet som 

sak 31/2020 i den skriftlige høringen av reguleringsforslag for 2021. Forslaget ble lagt ut 

på Fiskeridirektoratets nettside i uke 42, med høringsfrist 5. november.   

 

Det vises til direktoratets nettsider1 for fullstendig oversikt over innspillene til denne 

saken.  

  

2. Fiskeridirektoratets tilrådning 

 

2.1. Totalkvote 

Øyepål er en kortlevd fisk. Rekrutteringen varierer sterkt noe som påvirker både gyte- og 

totalbiomasse. Dette gjør at variasjoner i rekrutteringen har umiddelbar effekt på 

bestandsutviklingen. 

  

På grunnlag av en MSY-tilnærming (escapement strategy) tilrår ICES at totaluttaket av 

øyepål i Nordsjøen og Skagerrak (ICES-område 4 og 3.a.) for perioden 1. november 2020 

– 31. oktober 2021 ikke overstiger 254 038 tonn, tilsvarende 52 % økning sammenlignet 

med rådet for 2020.  I rådet kommer det frem at bestandens tilstand er god. 

Gytebestanden har sjelden vært større og rekrutteringen har vært god i tre år på rad. 

Totaluttaket i Nordsjøen og Skagerrak (ICES-område 4 og 3.a.) var ifølge ICES ca. 98 000 

tonn i 2019.       

 

Forhandlingene mellom Norge, EU og Storbritannia er ikke avsluttet. Bestanden av  

øyepåler ikke felles forvaltet. Vanlig praksis har vært at Norge informerer EU og 

                                                           
1 https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet2/Hoeringer-av-

reguleringer-for-2021-reguleringsmoetet  
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Storbritannia (fra 2021) om at kvoten for norske fartøy fastsettes på grunnlag av rådet 

fra ICES. Dersom normal praksis legges til grunn innebærer dette at kvoten for norske 

fartøy i 2021 vil være 127 019 tonn, tilsvarende 50 % av ICES sitt råd.  

 

Tradisjonelt har Norge byttet til seg øyepål i EU-sonen. I 2020 var den norske kvoten 

14 500 tonn. Et eventuelt bytte i 2021 avhenger av utfallet av forhandlingene mellom 

Norge, EU og Storbritannia.  

 

2.2. Regulering av fisket  

Den norske øyepålkvoten i NØS er høy i forhold til forventet uttak.    

 

I reguleringsforslaget anbefalte Fiskeridirektoratet hovedsakelig en videreføring av 

reguleringsopplegget for 2020. Dette innebærer at fisket i utgangspunktet reguleres for 

å redusere uønsket bifangst og at et direkte fiske derfor begrenses til perioden 1. april til 

og med 31. oktober. Dette tilsvarer også den perioden det erfaringsmessig har vist at 

øyepål trekker inn i NØS i mengder som tilsier at det kan høstes fangstbare kvanta.   

 

Fiskeridirektoratet foreslo derfor at et direkte fiske etter øyepål begrenses til perioden 

fra og med 1. april til og med 31. oktober. Det er økende sannsynlighet for innblanding 

av annen fisk som sild og makrell i slutten av denne perioden.  Det forutsettes derfor at 

både Kystvakten og direktoratet overvåker fisket og tar i bruk områdestengninger 

dersom innblanding av annen fisk eller yngel blir fremtredende. 

 

Direktoratet foreslo videre at Fiskeridirektoratet gis hjemmel til å fastsette 

maksimalkvoter på fartøynivå tilsvarende som inneværende år og at Fiskeridirektoratet 

gis myndighet til å stoppe fisket når totalkvoten eller eventuelle områdekvoter er 

beregnet oppfisket. 

 

Det ble også foreslått også å videreføre bestemmelsen om at det ikke skal være tillatt 

med bifangst av øyepål i kolmulefisket med mindre fangsten av øyepål kan avregnes 

mot fartøyets øyepålkvote.  

 

Videre ble det foreslått å videreføre bestemmelsen om at Fiskeridirektoratet kan stoppe 

fisket etter øyepål eller innføre områdebegrensninger ved stor innblanding av fisk under 

minstemål eller bifangst av makrell overstiger 10 % i vekt i de enkelte fangster.  

 

Høringsinstansene støtter tilnærmingen om å videreføre reguleringsopplegget. 

Fiskeridirektoratet opprettholder forslagene.  

 

2.3. Bruk av sorteringsrist ved fiske i EU-sonen/britisk sone 

De siste årene har Norge byttet til seg øyepålkvote i EU-sonen. Forhandlingene mellom 

Norge, EU og Storbritannia er ikke avsluttet, men det antas at en slik kvote vil bli 

tilgjengelig for norske fartøy i 2021 i britisk og/eller EU-farvann. Det er i EU-sonen, og 

sannsynligvis i britisk sone, påbudt å bruke sorteringsrist. Det er ikke rom for å gjøre 

unntak fra kravet, slik tilfellet er i områder under norsk jurisdiksjon. Hva gjelder 

spileavstanden i risten skal denne være i tråd med EUs/britisk teknisk regelverk.  
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2.3.1. Fiske etter øyepål i NØS og EU-sonen/britisk sone på samme tur 

Fra 1. januar 2016 ble det innført påbud for alle som fisker etter øyepål i EU-farvann om 

å bruke sorteringsrist uten unntak, ref. Council Regulation (EU) 2016/72 (OJ L22/87). 

Ettersom det i NØS er unntak fra påbud om bruk av sorteringsrist er 

kontrollmulighetene enklere med fangster tatt i EU-farvann enn i NØS. Når et fartøy 

fisker i begge soner på samme tur vanskeliggjøres kontrollmulighetene. 

 

Som følge av at en har ulike reguleringssett i NØS og EU-sonen ble det ved 

reguleringsårets start i 2017 innført krav om øyepål ikke kan fiskes i NØS og i EU-sonen 

på samme tur. Dette ble videreført i 2018-2020.  

 

Fiskeridirektoratet foreslo derfor å videreføre bestemmelsen som ble innført i 2017 om 

at øyepål ikke kan fiskes i NØS og i EU-sonen og/eller britisk sone fra 2021 på samme 

tur.   

 

Høringsinstansene hadde ingen kommentarer til dette. Forslaget opprettholdes.     

 

2.4. Bifangst i industritrålfisket 

Fiskeridirektoratet har undersøkt artssammensetning og lengdefordeling i fisket med 

småmasket trål etter målartene øyepål og kolmule. Basert på 9 tokt i perioden 2014-

2019 er det gjort en analyse av dette fiskeriet. Funnene viser blant annet at 143 tonn 

(om lag 6 % av totalt kvantum) ble ført på feil art på sluttseddel på de 9 toktene totalt 

sett. For målarten øyepål er seddelført kvantum 87 tonn høyere enn det som 

fremkommer i Fiskeridirektoratets resultater. Torsk, hyse, sei og nordsjøsild var blant 

artene hvor seddelført kvantum var lavere enn det som fremkom i Fiskeridirektoratets 

resultater. Videre registrerte Fiskeridirektoratet i alt 74 forskjellige arter/ kategorier 

samlet sett på toktene, mens det var oppgitt 23 arter/ kategorier på de ni sluttsedlene fra 

toktene. Det ble også registrert undermåls fisk av viktige kommersielle arter.  

Fiskeridirektoratet orienterte derfor høringsinstansen om at vil være en egen prosess 

om eventuelle forvaltningstiltak i lys av disse funnene, og konklusjonene i denne 

prosessen vil kunne ha betydning for reguleringen av fisket etter øyepål i 2021. 

Høringsinstansene er enige i at det er viktig med korrekte fangstregistrering slik at 

ressursregnskapet blir mest mulig korrekt, og legger til grunn at næringen vil bli nært 

involvert i en slik prosess.   
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