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REFERAT REGULERINGSMØTET 4. JUNI 2015 - SAK 9.1 TORSK
Fiskeridirektøren innledet med å informere om at det ligger an til at alle fartøygrupper
vil fiske tildelte gruppekvoter i år. Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter har
allerede overfisket sin gruppekvote. Hun uttrykte også bekymring for
ferskfiskordningen og stilte spørsmål ved om det gjenstod nok kvantum på denne
ordningen. Fiskeridirektøren åpnet deretter opp for spørsmål og kommentarer fra
Reguleringsmøtet.
Kommunenes Sentralforbund viste til at fartøygruppen under 11 meter hjemmelslengde
også denne våren har bevist hvor høy fangsteffektiviteten i den minste kystflåten kan
være når værforhold og tilgjengelighet på fisk er gode. De stilte videre spørsmål ved
samfiskeordningen og ønsket en bedre oversikt over hvor stor kapasitet fartøy som
fisker på denne ordningen har.
Sjømat Norge delte Fiskeridirektørens bekymring for det lave restkvantumet på
ferskfiskordningen. Organisasjonen uttrykte håp om at det kunne tilføres et kvantum
torsk til ferskfiskordningen slik at det vil bli mulig å gjennomføre høstfisket på en
god måte.
Nærings- og fiskeridepartementet ønsket en tilbakemelding på hvordan ordningen med
levendelagring har fungert i inneværende år, og pekte på at den har vært utnyttet i
langt større grad i år enn tidligere år. I den forbindelse ønsket departementet en
tilbakemelding på om ordningen utnyttes på riktig tid av året og hva som eventuelt
kan gjøres for at ordningen kan fungere best mulig.

Sjømat Norge viste til at en stor andel av kvantumet avsatt til levendelagring av torsk
er bokført. Noe torsk står i merd, men det ligger an til å bli levert lite på
levendelagringsordningen til høsten.
Norges Råfisklag informerte om at det generelt har vært gytemoden torsk som har blitt
levendelagret om vinteren. Denne torsken er ikke særlig velegnet for lagring over tid
i motsetning til vårtorsken. Effekten av levendelagring vil således være begrenset om
høsten.
Fiskeridirektøren stilte spørsmål ved om levendelagringsbonusen burde gjelde allerede
fra årsskiftet, men heller først tre i kraft ut på våren dersom man ønsket en
forskyvning av ferske leveranser til høsten.
Norges Råfisklag viste til at det ville være en viss effekt av levendelagring uansett,
men at tidspunktet for oppstart ville kunne påvirkes av hva formålet med
levendelagringen er.
Kommunenes Sentralforbund stilte spørsmål ved den lave utnyttelsen av
kystfiskekvoten.
Sametinget informerte om at det er flere ulike årsaker til at kystfiskekvoten har vært
lite benyttet de siste årene. Sametinget vil etter sommeren ta kontakt med
Fiskeridirektoratet for å se nærmere på ordningen.
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