
 

Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 

2021 - referat  

 

 

Som følge av Covid-19 pandemien ble det sendt ut en skriftlig høring om regulering av 

fisket etter rognkjeks i 2021. Fiskeridirektoratet mottok høringssvar fra Norges 

Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømatbedriftene, Fiskarlaget Nord, Bivdu og  Sjømat 

Norge, Fjordfiskenemnda. Høringssvarene ligger i sin helhet på Fiskeridirektoratets 

nettside. I tillegg har Sametinget blitt kontaktet i tråd med konsultasjonsavtalen mellom 

statlige myndigheter og Sametinget, og Sametinget og Fiskeridirektoratet har hatt et 

konsultasjonsmøte om rognkjeks. Protokoll fra konsultasjonsmøtet vil bli lagt ut på 

Fiskeridirektoratets nettsider.   

 

Fiskeridirektøren foreslo å videreføre maksimalkvoten på 5 000 kg utilvirket 

rognkjeksrogn i 2020. Fiskeridirektøren ba dessuten om innspill fra Reguleringsmøtet 

vedrørende en eventuell videreføring av dispensasjonsordningen fra 

maskestørrelsesbestemmelsen i utøvelsesforskriften § 23 i 2021. Fiskeridirektøren ba 

også høringsinstansene om innspill på om det bør settes ned en arbeidsgruppe 

bestående av representanter fra forvaltning, næring og salgslag, for å gå nærmere 

gjennom reguleringen av fisket etter rognkjeks, herunder vurdere behovet for å innføre 

begrensninger på fisket av rognkjeks sør for Nordland. Fiskeridirektøren opplyste videre 

at Fiskeridirektoratet vil vurdere å sette en administrativ faktor for sesongen 2021 i 

påvente av nye målinger og beregning av ny omregningsfaktor. 

 

Norges Fiskarlag støttet Fiskeridirektørens forslag om å videreføre inneværende års 

regulering. Imidlertid anbefalte organisasjonen at maksimalkvotene i fisket etter 

rognkjeks økes til 7 000 kg utilvirket rogn, i stedet for 5 000 kg. Norges Fiskarlag tar 

videre sikte på å komme tilbake til høstingsregelen når denne er gjennomgått og drøftet 

i organisasjonen, og forutsetter at høstingsregelen drøftes mellom næring, forvaltning 
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og Havforskningsinsituttet før den eventuelt besluttes innført. Organisasjonen minner 

videre om at målingene som må til for å kunne revidere omregningsfaktoren for 

rognkjeks må settes i gang. Fiskarlaget mener videre at et alternativ kan være å fastsette 

en administrativ ad hoc omregningsfaktor som man tror gir et mer korrekt bilde av 

ressursuttaket inntil man har fått gjennomført de planlagte praktiske målingene. 

 

Norges Kystfiskarlag anbefaler, med forbehold om nærmere bestandsvurderinger,  en 

reduksjon i maksimalkvoten på rognkjeks til 4 000 kg utilvirket rognkjeksrogn. 

Organisasjonen mener videre at forskningen på bestanden må styrkes og at det må 

arbeides for å finne alternativ anvendelse for rognkjeks (hun-fisk) som avlives i 

forbindelse med produksjon av rogn, slik at hele fangsten kan utnyttes. Norges 

Kystfiskarlag ønsker å være representert dersom det settes ned en arbeidsgruppe for å 

fiske på rognkjeks sør for Nordland og ber for øvrig om en felles nord-atlantisk 

omregningsfaktor for rognkjeks. For øvrig støtter Norges Kystfiskarlag 

Fiskeridirektørens forslag til regulering for 2021. 

 

Sjømat Norge ønsker også å øke maksimalkvotene i fisket etter rognkjeks til 7 000 kg 

utilvirket rogn, og fraråder Fiskeridirektoratet på det sterkeste å sette en administrativ 

omregningsfaktor for rognkjeks som landes rund. De mener at fastsettelsen av en  

administrativ faktor  slik Fiskeridirektoratet skisserer, vil i praksis stoppe alle landinger 

av rund rognkjeks, noe som vil innebære en forverring av ressursutnyttelsen og påvirke 

næringsutøverne i stor grad. Sjømat Norge støtter for øvrig Fiskeridirektoratets forslag 

om å sette ned en arbeidsgruppe for å gå nærmere gjennom reguleringen av fisket etter 

rognkjeks. 

 

Sjømatbedriftene mener også at det kan være hensiktsmessig å nedsette en 

arbeidsgruppe for å gå nærmere gjennom reguleringen av fisket etter rognkjeks. 

Sjømatbedriftene mener at man i samme arbeidsgruppe bør vurdere omregningsfaktor 

for rognkjeks for å ivareta en korrekt bestandsutnyttelse. Sjømatbedriftene støtter for 

øvrig Fiskeridirektoratets tilrådning. 

 

Fiskarlaget Nord stiller i sitt innspill blant annet spørsmål ved om ikke 

kvotefastsettelsen, både totalkvote og fartøykvote, bør angis i rund vekt. I tillegg er styret 

skeptiske til Fiskeridirektørens forslag om å fastsette en ad hoc omregningsfaktor, 

samtidig som man viderefører maksimalkvoten på 5 000 kg utilvirket rognkjeksrogn da 

konsekvensen kan bli en betydelig kvotereduksjon per fartøy i påvente av oppdatert 

kunnskap om rognkjeksen. 

 

Fjordfiskenemnda støtter Fiskeridirektørens forslag om en kvote på 5 000 kg utilvirket 

rognkjeksrogn. 

 

Bivdu mener at sluttdato for rognkjeksfisket øst for 26 grader øst bør settes til 15 

september, og at datoen kun bør gjelde for fiskere som bor i dette området.  Bivdu 

foreslår en prøveordning for endret sluttdato i 2021.  

 

Sametinget  har fremmet forslag om at fisketiden i rognkjeksfisket i  kvoteregulert 

område for kongekrabbe (øst for 26 grader øst) utvides for de som bor der  til 10. 
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september. Når det gjelder Sametingets kommentarer vises det for øvrig til protokoll fra 

konsultasjonsmøtet mellom Fiskeridirektoratet og Sametinget som legges ut på 

Fiskeridirektoratets nettside. 

 

Det var ingen ytterligere innspill til høringsdokumentet.  

 

Fiskeridirektøren fastholder foreslått maksimalkvote på 5 000 kg utilvirket 

rognkjeksrogn.  

 

Fiskeridirektøren registrerer også at det er et stort ønske i næringen om å nedsette en 

arbeidsgruppe som blant annet ser nærmere på rognkjeksreguleringen i hele landet, og 

vil derfor i løpet av første kvartal 2021 ta initiativ til å invitere til en slik arbeidsgruppe. 

 

Når det gjelder administrativ fastsatt faktor vil Fiskeridirektoratet komme tilbake med 

informasjon om denne i 2021, da det fortsatt arbeides med problemstillingen.  

 

Fiskeridirektøren ba videre om innspill vedrørende en eventuell videreføring av 

dispensasjonsordningen fra maskestørrelsesbestemmelsen i utøvelsesforskriften § 23 i 

2021. Ingen av høringsinstansene har gitt tilbakemelding på dette. Siden denne 

adgangen ikke har vært benyttet siden dispensasjonsordningen trådte i kraft i 2018 

vurderes det ikke som hensiktsmessig å videreføre ordningen.   
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