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REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 04.06.15 - SAK 9.10 LODDE I
BARENTSHAVET I 2015
Fiskeridirektøren holdt en kort orientering over gjennomføringen av loddefisket
sesongen 2015. Det hadde vært en stor utfordring med mye innblanding av torsk i
loddefangstene.
Sametinget informerte om at de hadde mottatt mange henvendelser vedrørende
størrelsen på lodden og innblanding av torsk i loddefangstene. Meldingene til
sametinget var at det hadde vært utstrakt feilrapportering. Hvis man skal ha et
fortsatt loddefiske må dette på plass. Sametinget var videre glad for at det ikke hadde
vært problem med fjordlinjene denne sesongen.
Fiskeridirektøren poengterte at det var ønskelig med et så rent loddefiske som mulig.
Man må derfor til høsten diskutere problemstillingen, kanskje man skal innføre
stenging innenfor 4 mila neste år.
Fiskarlaget sa at kvotebytteordningen var en veldig god ordning og håpte at
ordningen blir videreført dersom det blir åpnet for fiske neste år. Fiskarlaget sa
videre at lodden ikke var stor men var god konsumvare. De mente at fisket hadde
vært nøye overvåket og trodde ikke på store mørke tall.
Sametinget mente kystvakten hadde god kontroll med fisket der kystvakta hadde
vært til stede. De støttet Fiskeridirektøren på en evt. stenging av 4 mila neste sesong.
Norges Sildesalgslag orienterte om at det finnes oversikt over all lodde gått til
konsum. Lodden var liten i år men ikke slik som mange vil ha det til.

Hi informerte om at kvoten ble beregnet med bakgrunn i toktresultatet september
foregående år. Det tas utgangspunkt i mengden som er større enn 14 cm ved
gytetidspunktet. De siste årene har det under innsiget vært registrert mer fisk mellom
12-14 cm, men ingen dramatisk endring.
Fiskeridirektøren sa at man tok dette med til høstens reguleringsmøte; gjennomføring
av fisket, regulering av kystgruppen, samt innblandingsproblematikken.
Pelagisk Forening informerte om at statssekretær Ringdal hadde lovet at det skulle
prioriteres å lukke kystfisket etter lodde.
Kystvakta informerte om at de foretok lengdemålinger når de kontrollerte fangstene.
Disse tallene er tilgjengelig for HI. Det var ingen tvil om at det i perioder var
utfordringer med mye torsk i fangstene, dette gjaldt spesielt ringnot. Dette henger
sammen med hvilke områder lodden ble fisket.

Ellers ingen kommentarer.

2

Kopi til:
Terje Halsteinsen
Maja Kirkegaard Brix
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