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Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak i 2021
«Norges Fiskarlag konstaterer at fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak har vært svært
krevende i år, både reguleringsmessig og å utføre. Til tross for omfattende arbeid fra både
næringen- og myndighetenes side med å tilpasse reguleringene den begrensede kvoterammen for
2020, har reguleringsopplegget vist seg å være for ekspansivt.
Fiskarlaget registrerer at kvoterådet for torsk i Nordsjøen og Skagerak for neste år er 14 755 tonn,
og det er ca. 3 000 tonn lavere enn avtalt kvote i år. Kvoterammen er ennå ikke fastsatt, men det
er grunn til å anta at vi står overfor en minst like krevende situasjon til neste år som i år.
På bakgrunn av det historiske lave kvotenivået av torsk i Nordsjøen og Skagerak, og
Fiskeridirektoratets forslag til regulering for torsk i sør for 2020 ble det av Norges Fiskarlag
oppnevnt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som fikk i oppgave å komme opp med realistiske og
balanserte reguleringstiltak for neste års torskefiske i Nordsjøen og Skagerrak.
Reguleringsopplegg 2020 - erfaringer
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet 9.desember 2019 innstillingen fra ovennevnte
arbeidsgruppe, og fattet følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag viser til at en intern arbeidsgruppe den 5. desember 2019 har avgitt en
enstemmig innstilling om reguleringstiltak for fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2020.
Innstillingen tar utgangspunkt i to kvotenivåer på totalkvoten for torsk i Nordsjøen og Skagerrak
for 2020 (worst case-kvoterådet 13 686 tonn og best case- en TAC på 23 558 tonn). Innstillingen
følger vedlagt.
Fiskarlaget viser bl.a. til at arbeidsgruppen har presisert følgende i sin innstilling:
«Arbeidsgruppen er samlet om at de overordnede reguleringsprinsipper bør bestå som i dag, også
dersom vi skulle få en situasjon med en ekstraordinær lav kvote. Dette innebærer i praksis en
anbefaling om et betydelig innskrenket reguleringsopplegg for alle berørte grupper, men at de
etablerte prinsipper hva angår direktefangst og bifangst, skal bestå.
For at det etablerte system skal beholde sin legitimitet, er det helt nødvendig at dagens skille
mellom de fartøy som har adgang til å delta i et direkte fiske etter torsk og de fartøy som ikke har
slik adgang videre opprettholdes. Dette må reflekteres i den tilgang fartøyet har i fisket etter
torsk.»
Norges Fiskarlag slutter seg til forslagene som er foreslått av arbeidsgruppen og anmoder om at
fiskerimyndighetene legger disse til grunn for de reguleringstiltak som skal fastsettes for fisket
etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2020. Forslagene kan oppsummeres slik matrisen under
viser:
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Reguleringsgruppe/område
Skagerrak
Reketrål
Småmasket trål
Snurrevad
Andre konvensjonelle redsk.
Stormasket trål
Nordsjøtrål/avgr. nordsjøtr.
Direkte fiske

Turistfiske/fritidsfiske
Nordsjøen
Reketrål
Småmasket trål
Snurrevad

Andre konvensjonelle redsk.
Stormasket trål
Nordsjøtrål/avgr. nordsjøtr.
Direkte fiske

Turistfiske/fritidsfiske

Worst case reguleringstiltak

Best case-reguleringstiltak

2,5% - bifangst
-tillatt med oppsamlingspose
0,5% - bifangst
-ikke krav om sorteringsrist
2,5% - bifangst

5% - bifangst
-tillatt med oppsamlingspose
0,5% - bifangst
-ikke krav om sorteringsrist
10% - bifangst lukket/åpen
gr.
20% - bifangst
5% - bifangst
15%-bifangst – tak på 40
tonn
Historiske juksafartøy gis
maksimalkvote på 6 tonn
Fartøy under 11 meter som i
2019 kan fiske 6 tonn gis en
maksimalkvote på 3 tonn i
2020
Begrenses til håndsnøre/stang
-vurdere kvantumstak på
turistfiske

10% - bifangst
2,5% - bifangst
10% - bifangst – tak på 20
tonn
ikke direktefiske på torsk

Begrenses til håndsnøre/stang
-vurdere kvantumstak på
turistfiske
2,5% - bifangst
-tillatt med oppsamlingspose
0,5% - bifangst
-ikke krav om sorteringsrist
10% - bifangst
-krav om å innføre forbud mot
å benytte snurrevad for fartøy
over 15 meter i åpen gruppe
10% - bifangst
5% - bifangst
10% - bifangst - tak på 20
tonn
Direkte fiske tillates
lukket gr. - kvoter 15-60 tonn
åpen gr. – kvoter 4-12 tonn
Begrenses til håndsnøre/stang
-vurdere kvantumstak på
turistfiske

5% - bifangst
-tillatt med oppsamslingspose
1,0% - bifangst
-ikke krav om sorteringsrist
20% - bifangst lukket/åpen
gr.
-krav om å innføre forbud mot
å benytte snurrevad for fartøy
over 15 meter i åpen gruppe
20% - bifangst
5% - bifangst
15% - bifangst – tak på 40
tonn
Direkte fiske tillates
lukket gr. - kvoter 35-140
tonn
åpen gr. – kvoter 8-24 tonn
Begrenses til håndsnøre/stang
-vurdere kvantumstak på
turistfiske

Norges Fiskarlag konstaterer at Norge og EU fortsatt ikke er enig om en kvoteavtale for 2020,
herunder kvotenivået på torsk i Nordsjøen og Skagerrak. Fiskarlaget legger til grunn at det inngås
en avtale med EU før årsskiftet, og at torskekvotens størrelse vil angi ramme for det norske
reguleringsopplegget etter det mønster ovennevnte arbeidsgruppe har skissert.
Norges Fiskarlag vil også framheve tidligere krav fra organisasjonen, som også arbeidsgruppen på
nytt har påpekt, om at det fra og med 2020 må innføres forbud mot bruk av snurrevad i Skagerrak
og Nordsjøen for fartøy over15 meter største lengde som fisker i åpen gruppe etter torsk i
Nordsjøen
Norges Fiskarlag viser til at dette vil være utfordrende for alle flåtegrupper i 2020.
Vi forutsetter derfor at vi skal kunne komme tilbake til dette dersom utviklingen i fisket og
tilgjengelige ressurser gjør dette nødvendig.»
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Myndighetene fulgte i stor grad arbeidsgruppens anbefaling, og resultatet ble å åpne for et
direktefiske og redusere tillatt bifangst for de fleste fartøygruppene, og Fiskarlaget vil berømme
fiskerimyndighetene for å ha lyttet til næringen på de fleste punkter i denne saken
Arbeidsgruppens innstilling som forelå i 2019 var et kompromiss mellom de ulike fartøygrupper
som fisker i Nordsjøen og Skagerak, og en viktig del av kompromisset var at det både skulle være
adgang til direktefiske- og bifangst.
Reguleringsopplegg 2021
Norges Fiskarlag tilrår at Fiskeridirektoratet i hovedsak følger prinsippene i arbeidsgruppens
innstilling også for 2021-reguleringene.
Fiskarlaget råder til at fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe og åpen gruppe fortsatt gis
mulighet til et direktefiske etter torsk i Nordsjøen regulert med garanterte kvoter, og eventuelt et
mindre maksimalkvotetillegg enn ved årets regulering. Videre må tilsvarende opplegg med å gi
dispensasjon for et begrenset direktefiske av torsk utenfor grunnlinjene i Skagerrak for fartøy
under 11 meter opprettholdes slik som i år.
Det må settes lik bifangstregel (nivå) for alle konvensjonelle redskaper, også snurrevad, slik
Fiskarlagets arbeidsgruppe fra 2019 har anbefalt.
Norges Fiskarlag forutsetter at myndighetene viderefører reguleringsprinsippet som ble innført i år
om at fartøy over 15 meter i åpen gruppe ikke tillates å drive et direkte fiske etter torsk med
snurrevad i Nordsjøen.
I tillegg til det som er nevnt over viser Norges Fiskarlag til at det i år ble besluttet å innføre forbud
mot fiske med stormasket trål i tre områder i Nordsjøen fra 1. juli til 31. desember i år. Hensikten
med stengningen er å redusere fiskepresset på de yngste årsklassene av nordsjøtorsk for å bidra til
gjenoppbygging av bestanden.
Norges Fiskarlag deler bekymringene rundt sviktende rekruttering av torsk i Nordsjøen, og det er
viktig at tiltakene som iverksettes er treffsikre og ikke legger unødig store hinder på utøvelsen av
andre fiskeri.
Basert på tilbakemeldinger fra fiskerne mener vi at det kan stilles spørsmål ved om de omtalte
stengningene er et formålstjenlig tiltak. Norges Fiskarlag viser videre til at det nevnte tiltaket kun
skal gjelde i 2020. Vi forutsetter derfor at det må foretas evalueringer av effekten av
områdestegninger før dette videreføres, og at eventuelle nye tiltak som planlegges til neste år
legges frem for næringen til drøfting før de besluttes gjennomført."

Med hilsen
Norges Fiskarlag

Jan Birger Jørgenssen

Sonja Elin Kleven Jakobsen
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Medlemslagene
Landsstyret

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.
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