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SAK 7.2.7 - LODDE I BARENTSHAVET
Lukking av loddefisket for kystflåten i Barentshavet
Innføring av deltageradganger er et nødvendig første steg for å få et forutsigbart og forsvarlig
loddefiske for fartøy i kystgruppen. Deltageradganger bør gis på bakgrunn av tidligere faktisk
deltagelse i fisket. Deltagelse i fiskeriet i tidligere år bør gi deltakeradgang. Ved å utelukke fartøy
som ikke deltar, men som er påmeldt, får en oversikt over faktisk deltagende fartøy og kan foreta
fordeling av kvotene deretter.
Saken er tatt opp på bred front, og i flere fora, av mange organisasjoner. Pelagisk Forening kan ikke
se å ha fått presentert viktige argumenter mot lukking av loddefiskeriet.
Pelagisk Forening mener at myndighetene snarest må innføre deltageradganger for loddefiskeriet,
som for andre fiskeri i kystgruppen. Årets og fjorårets organisering av fiske etter lodde viser tydelig
at en lukking straks er påkrevd.

Utseilingsfrist for kystflåten
Det vil ikke være behov utseilingsfrist hvis loddefiskeriet lukkes. Slik fisket utøves i dag må utseilingsfristen settes med hensyn til fartøy som fisker torsk nord av Tromsø. Foreningen mener at fartøy som er i fiske etter torsk samtidig som utseilingsfristen for loddefisket blir iverksatt, bør anses
som utmeldt til loddefiskeri, slik at begge fiskerier kan utøves forsvarlig og regningssvarende. Foreningen mener det er lite ønskelig, både praktisk og økonomisk, at fartøy som er på torskefiske blir
tvunget til å avslutte fisket for å rekke utseilingsfristen, for deretter skifte bruk og igjen starte torskefiske etter endt loddefisket.
Loddtrekning
Pelagisk Forening er sterkt imot loddtrekning. Det må være opp til det enkelte rederi å gjøre sine
vurderinger, hvorvidt de vil delta i fiskeri. I kyst- og trålgruppen ble det foretatt loddtrekning i årets
regulering. Loddtrekning som reguleringsform kunne helt klart vært unngått i kyst ved å lukke fisket
med deltageradganger. Næringen har også i gjentatte gange bedt om at hvis det foretas
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loddtrekning, må det og iverksettes tørnordning som videreføres til påfølgende år hvor det er
tilsvarende lave kvoter.
Kvotebytte, for ringnot, var vellykket, og det bes om at ordningen blir videreført, dersom det
kommer flere år med tilsvarende lave kvoter. Foreningen mener det er fornuftig å innføre
tilsvarende kvotebytteordning for trålgruppen. Vi presiserer at dette gjelder kun marginale fiskerier,
slik som i årets loddefiske, der det kreves løsninger som tar hensyn til lønnsomhet, driftskostnader
og er miljømessige forsvarlig.

Med vennlig hilsen
Pelagisk Forening & Servicekontor AS

Torstein Solem
Daglig leder
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Rådgiver
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