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Regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2021
Sjømat Norge viser til at totalkvoten for torsk i 2021 er fastsatt 885 600 tonn. Dette er en betydelig økning
fra 2020, og Sjømat Norge er fornøyd med at torskebestanden forvaltes på en måte som gir stabile og høye
kvoter. Også for hyse og sei er det fastsatt kvoteøkninger fra 2020. Samtidig er markedssituasjonen for torsk
og hyse usikker som følge av koronapandemien. Sjømat Norge mener det kan være grunn til å vurdere om
en liten andel av den norske torskekvoten for 2021 allerede nå bør overføres til 2022, men vi er usikre på
hvorvidt dette vil ha vesentlig markedsmessig betydning. Vi må imidlertid være forberedt på at den
kommende hovedsesongen i fisket etter torsk vil kunne bli krevende, og det vil være nødvendig med en tett
oppfølging fra alle involverte parter.
Når det gjelder reguleringen av fisket etter torsk, sei og hyse i 2021 har Sjømat Norge enkelte innspill.
Hovedtrekkene i reguleringene fra de siste årene bør videreføres. Så langt som mulig mener vi at fiskeriene
må reguleres gjennom faste fartøykvoter, slik at kappfiske unngås og både fiskerne og industrien gis
forutsigbarhet. Dette har, med unntak for åpen gruppe, vært gjeldende for torsk, og vi mener at også i 2021
må torskekvotene tildeles som faste fartøykvoter. Når det gjelder hyse og sei ser vi at det er vanskelig å
unngå overregulering i kystgruppen, ettersom kvoteutnyttelsen (og tilgjengeligheten) er så variabel.
Det er flere ordninger i torskefisket som har som formål å sikre tilgang på råstoff også utenom
hovedsesongen på vinteren, og ferskfiskordningen er den viktigste av disse.
Sjømat Norge mener at ferskfiskordningen må videreføres også i 2021. Vi mener at kvantumet til ordningen
samlet bør settes 20 000 tonn for lukket gruppe og 2500 tonn for åpen gruppe. For lukket gruppe mener vi
også at det bør gjøres en periodisering, hvor 30% (6000 tonn) av kvantumet settes av til den første perioden
og 70% (14 000 tonn) til den andre. Den første perioden bør starte 12. april, med en tillatt torskeandel på
15% på ukesbasis. Andre periode bør starte 5. juli med en tillatt torskeandel på 30% på ukesbasis. Fisket på
ordningen i første periode stanses dersom kvantumet er beregnet oppfisket. Eventuelt ufisket kvantum
overføres til andre periode. Sjømat Norge mener det er svært viktig at ferskfiskordningen varer ut 2021, slik
at også fisket i desember kan foregå innenfor ordningen, om nødvendig må tillatt torskeandel tilpasses
utover høsten for å sikre dette.
Sjømat Norge støtter Fiskeridirektoratets forslag om en avsetning til kvotebonus for levendelagring av torsk
på 2500 tonn, og at deltakende fartøys kvotebelastning for levendelagret torsk settes til 70%. Oppstartsdato
for ordningen bør settes til 1. mars 2021.
Når det gjelder kysttorsk så mener Sjømat Norge at det er avgjørende at arbeidet med å få plass en ny
forvaltningsplan prioriteres, og i den sammenheng synes det svært nærliggende å dele opp kysttorsken
nord for 62°N i to ulike bestandskomplekser. Når det gjelder spørsmålet om å redusere kystfisket etter
torsk om høsten, så vil vi peke på at dette i en kysttorsksammenheng vanskelig kan oppfattes som noe
annet enn en avsporing. Det meste av kysttorsken fanges i likhet med norsk-arktisk torsk i hovedsesongen
om vinteren. Innstramminger og reguleringer for å redusere høstfisket vil forsterke utfordringene for
fiskeindustrien knyttet til sesongvariasjonen og tilgang på råstoff utenom hovedsesongen. Dette vil ha svært
uheldig konsekvenser for både sysselsetting og verdiskaping, og vi kan ikke se at det på noen betydningsfull
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måte vil utgjøre noen forskjell med tanke på forvaltningen av kysttorsk. Vi vil derfor anmode om at dette
sporet legges bort. Etter vår vurdering er det langt viktigere å utforme en ny forvaltningsplan, og deretter
kan eventuelle nye tiltak diskuteres i lys av denne.
Med hilsen
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