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Bestilling i forbindelse med høstens arbeid for reguleringer av fisket i
2021
Vi viser til henvendelse fra Fiskeridirektoratet datert 31. august vedrørende gjennomføringen
av høstens reguleringsarbeid med reguleringer av fisket i 2021. På grunn av
koronapandemien vil høstens arbeid bli gjennomført med skriftlige høringer med tre ukers
høringsfrist, slik Fiskeridirektoratet har skissert i sin henvendelse til NFD.
For å sikre at Nærings- og fiskeridepartementet har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i
forbindelse med reguleringsarbeidet, og at de ulike problemstillingene blir tilstrekkelig belyst
og hørt, bes Fiskeridirektoratet om å utrede og utforme skriftlige saksfremlegg innenfor
saksfeltene nedenfor.
Der hvor det er relevant, ber departementet om at Fiskeridirektoratet særlig synliggjør
konsekvensene av reguleringene for fiskere i sjø-samiske områder.
Oppfølging av kvotemeldingen
Nærings- og fiskeridepartementet ber om at Fiskeridirektoratet inkluderer følgende tiltak i
høringen av reguleringene for 2021
-

Torskekvoten til åpen gruppe skal fra 2021 settes av før fordeling mellom
konvensjonell og trål, med en fast andel på 6.12%.

-

I forbindelse med behandlingen av kvotemeldingen besluttet Stortinget å fjerne
trålstigene i torsk (trålstigen) og sild (NVG-sildestigen). Ny kvotefordeling er at trål
skal ha 32 pst. av disponibel kvote av torsk, og 10 pst. av sild. Fartøy som fisker med
konvensjonelle redskap skal ha 68 pst. av disponibel kvote torsk, og 41 pst. av sild.
Ringnot skal ha 49 pst. av disponibel kvote av sild.
Som følge av forslaget om en fordeling på 32/68 for torsk fattet Stortinget likevel
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følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen sørge for at fordelingen av kvoter mellom
flåtegruppene ikke endres vesentlig." For å unngå at fastsettelsen av en fast
prosentandel av nasjonal kvote til åpen gruppe (6,12%) ikke medfører en vesentlig
endring av fordeling av kvoter mellom flåtegrupper, ber vi Fiskeridirektoratet om å
invitere høringsinstansene til å komme med innspill om hvilke kompenserende tiltak
som kan være aktuelle og omfanget av disse.
-

For 2021 innføres alderstillegg i åpen gruppe som foreslått i kvotemeldingen. Dette
går ut på at det gis et kvotetillegg i åpen gruppe til alle fartøy eid av fiskere under 30
år. Den nye rekrutteringsbonusordningen, som kommer i tillegg til dette
alderstillegget, skal ikke få kvotemessig virkning før i 2022 og det skal derfor ikke tas
høyde for denne i 2021

-

Kystfiskekvoten skal utgjøre 0,9 pst. av nasjonal kvote for torsk.

Avsetningene til forskning, ungdomsfiske/rekreasjonfiske/turistfiske, kystfiskekvote, levende
lagring og eksisterende rekrutteringskvoter skal på samme måte som ved dagens praksis
trekkes fra den nasjonale kvoten før fordelinger. Avsetningene til levende lagring og
ferskfiskordningen og den nye rekrutteringsordningen skal inn i den nye modellen for
ekstrakvoteordninger på samme tid som rekrutteringsordningen fases inn.
Kysttorsk
Havforskningsinstituttet har i rapporten "Kysttorsk nord for 62 grader nord" anbefalt at det
utarbeides en ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk nord for 62N, hvor forvaltningsområdet
deles i to områder nord og sør for 67 grader nord. Havforskningsinstituttet har i samme
rapport foreslått relevante reguleringstiltak for kysttorsken.
Nærings- og fiskeridepartementet ber Fiskeridirektoratet om å vurdere følgende tiltak i
forbindelse med reguleringene for 2020: 1) redusere kystfisket om høsten, 2) stenge
områder/måneder der det vanligvis fanges mye kysttorsk, 3) strengere begrensninger
innenfor fjordlinjer.
For det øvrige arbeidet med kysttorskvern viser vi til departementets brev til
Fiskeridirektoratet av 1. oktober 2020.
Yngelvern i Svalbardsonen og den østlige del av NØS.
Norske myndigheter har rutinemessig fått gjennomført årlige vitenskapelige vurderinger for å
verne yngel av norsk vårgytende sild ved Svalbard og den østlige del av NØS. I de
sesongene det anses som biologisk forsvarlig åpnes det for et tidsavgrenset fiske av nvg-sild
i dette området. Ellers er det et generelt forbud mot et slikt fiske.
I årets økosystemtokt på makrell ble det målt en økning av makrell i sentrale og nordlige
deler av Norskehavet. Det ble også målt makrell vest av Svalbard. Departementet ber om at
Fiskeridirektoratet kartlegger omfanget at fiskeriet av makrell ved og rundt Svalbard, og i
samarbeid med Havforskningsinstituttet foretar en risikovurdering på eventuelle
skadevirkninger for sildeyngel av et slikt fiske.
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