
Torskereguleringen 2021 

 

Kysttorskvern:  

• redusere fritidsfiske og turistfiske til det minimale 

• torskefiske bør i hovedsak foregå etter den sterke torskebestanden altså skrei  

• Det bør derfor legges til rette for att mesteparten av torsken fiskes om vinteren 

når skreien er kystnært. 

• Direktefiske etter torsk ved kysten, etter skreien er vandret ut i havet, bør 

minimaliseres, og dermed bør ordninger som legger til rette for torskefiske utover 

året fjernes/ tilpasses. (Se sak om ferskfiskordning) 

• Det bør forskes på hvorvidt oppdrett i fjordene, med tanke på avlusning og avfall 

har en innvirkning på kysttorskebestanden 

• Det bør vurderes om fartøyer over 21m uansett redskap bør sendes utenfor 4 

mila.  

 

Ferskfiskordningen 
Fiskerne på Røst, registrerer att fiskeridirektoratet vil øke ferskfiskordningen med 20% for 

2021, og i tilegg ikke ser noe behov for å stimulere til landinger av ferske fangster av 

markedsmessige hensyn før 1. mai. Dette pga nesten 80% av ferske torskefangster ble 

landet før 1mai i årene 2017-2019. 

 

Vi synes det er beklagelig att ferskfiskordningen skal starte så sent og derfor være 

forfordelt ett fiske i Finnmark, når torsken, seien, hysa og lange ikke er tilgjengelig lenger 

sør i landet. 

 

Vi vil minne om att intensjonen bak ordningen ikke bare er å legge til rette for økt 

aktivitet i ellers rolige perioder, men også «stimulere til økt uttak av de andre 

hvitfiskartene, blant annet hyse og sei» 

 

Vi vil også påpeke att ordningen ikke er i samsvar med at Norge etter all sannsynlighet 

mister MSC-godkjenningenfor all torsk fanget innenfor 12 nautiske mil til våren, pga 

kysttorsk-bestanden. 

 

Derfor mener vi att ferskfiskordningen bør starte så tidlig som mulig, slik att kystflåten 

som fisker Nord for 62.breddegrad får fiske på de andre hvitfiskartene som sei, hyse og 

lange på våren, når disse artene er kystnært og gyter fra mørekysten og nordover.  

 

Det bør heller sees på alternative løsninger for å begrense uttaket av torsk på 

ferskfiskordninga, slik att det ikke kommer opp for store kvantum med torsk (skrei) tidlig 

på våren/ og eller for mye kysttorsk resten av året. 

 



Vi må huske på att mange driver direktefiske etter torsk til i april-mai, uavhengig om det 

er ferskfiskordning eller ikke, og att disse fartøyene har nytt godt av ekstra torskkvote, 

ved tidlig oppstart av ferskfiskordninga. 

 

Vi mener att pga «Ferskfiskordningen skal også stimulere til økt uttak av de andre 

hvitfiskartene, blant annet hyse og sei», så bør   fartøy som driver direktefiske etter torsk 

ikke omfattes av ordningen, men det bør legges mer vekt på fartøy som driver 

blandingsfiske etter de andre hvitfiskartene. 

 

Vårt forslag blir som følger: 

 

«For å stimulere til Fartøy som skal fiske etter hyse og sei og andre arter, samt att det 

ikke kommer opp for mye kysttorsk utover året, så bør ferskfiskordningen starte 12.april 

2020, med en bonus på 20% torsk.  

Hvis fangsten overstiger 50% torsk på ukesbasis, blir torsken trekt av fartøyets ordinære 

fartøykvote/og eller inndratt om fartøyets kvote er oppfisket. Har fartøyet 49% torsk den 

uka, blir kun mellomværende mellom 49% og 20% trekt av fartøyets kvote. 

 

Ordningen øker til 30% bonus den 28.juni som planlagt, med samme begrensning på 

maks 50% torsk. 

 

Dette er kjente reguleringer som direktoratet har brukt i andre sammenhenger, og bør 

være enkelt å gjennomføre i torskereguleringen for 2021. 

 


