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Regulering av fisket etter torsk nord - åpen gruppe i 2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 26. november d.å. fattet følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag konstaterer at det nå legges opp til at kvantum til åpen gruppe skal trekkes fra
toppen fra og med 2021. Som kjent avviker dette fra den etablerte fordelingen som har vært i en
årrekke, noe Fiskarlaget beklager sterkt, jfr. organisasjonens uttalelse oversendt i brev av
27.10.2020. For 2021 innebærer bruk av de «nye» fordelingsnøklene små endringer av kvantumet
som stilles til disposisjon for åpen gruppe.
Fiskarlaget registrerer at Fiskeridirektoratets vurderinger knyttet til forslag om garanterte kvote og
maksimalkvoter (overreguleringsgrad) i åpen gruppe er gjort ut fra antatt deltakelse og
kvoteutnyttelse pr. fartøy, kvotetillegg for fartøyeiere under 30 år, og erfaringer med årets
reguleringsopplegg mht. kvoteoverskridelser. Ut fra dette foreslår Fiskeridirektoratet lavere
kvotenivåer for «ordinære» fartøy som fisker i åpen gruppe og som ikke er omfattet av
alderstillegg eller kystfiskekvote-tillegget, sammenholdt med årets kvotenivåer. Fiskarlaget har
stor forståelse for at mange åpen-gruppe fiskere reagerer på dette, da de ikke får ta del i den
generelle kvoteøkningen på 20% av torskekvoten nord for 62°N fra 2020 til 2021.
Under henvisning til foranstående ber Norges Fiskarlag om at det ses på muligheter for å høyne
kvotene til fartøy i åpen gruppe, og samtidig holde fisket innenfor fastsatt gruppekvote.
Kvoterammen for åpen gruppe må fortsatt undergis samme kvotefleksibilitetspraksis som tidligere,
hvor overfiske/underfiske salderes mot påfølgende års kvoteramme. Det vises for øvrig til
organisasjonens uttalelse 27.10.2020 om torskereguleringene nord for 62°N.»
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