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Deres referanse

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK SØR FOR 62° N I 2016
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 20. oktober 2015 drøftet reguleringen av fisket etter torsk sør
for 62° N i 2016, og fattet følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag viser til at kvoten av torsk sør for 62° N er et av elementene i kvoteavtalen
mellom EU og Norge, og kvoterammen forventes ikke avklart før i første halvdel av desember
d.å. Kvoterådet fra ICES indikerer at det er grunnlag for en økning i totaluttaket.
Skagerrak
Norges Fiskarlag tilrår at det ved fiske i Skagerrak etter andre arter enn torsk og med andre
redskap enn reketrål, gis anledning til å ha 2.5 % innblanding av torsk i fangstene. For fartøy
som fisker med trål etter kreps (krepsetråling) tilrås det likevel at disse gis anledning til å ha
inntil 10 % bifangst av torsk. Fartøy som fisker etter reker i Skagerrak tilrås også å ha inntil 10
% bifangst av torsk når det fiskes etter reker.
Direkte fiske etter torsk.
Norges Fiskarlag tilrår at det også i 2016 åpnes for at fartøy under 11 meter kan fiske innenfor
en maksimalkvote på 5 tonn, når eier / høvedsmann er registrert på blad B. Det direkte fisket
stoppes når gruppekvoten et tatt.
Nordsjøen
For de fartøyene som driver et direkte fiske etter torsk sør for 62° N, tilrår Norges Fiskarlag at
hovedprinsippene i reguleringene for 2015 videreføres i 2016.
For fartøy som fisker med krepsetrål i Nordsjøen, vil Norges Fiskarlag tilrå videreføring av
gjeldende bifangstprosenter, slik at det gis anledning til å ha en innblanding på 20 %.
Tilsvarende at det i fisket med torske- og seitrål tillates en tillatt innblanding på 5 % ved
landing,
For fartøy som fisker med reketrål er nødvendig at den tillatte innblanding av torsk i fisket etter
reker settes til 10 % når det fiskes i Nordsjøen. Dette ut fra at mengde reker kan være så lavt at
noen få torsker i fangsten vil føre til at en gren på 5 % raskt overskrides.
For 2016 vil Norges Fiskarlag tilrå at fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, og som
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ikke får delta i et direkte fiske etter torsk sør for 62° N, gis anledning til å ha inntil 35 %
bifangst av torsk ved fiske etter andre fiskeslag.
Norges Fiskarlag gjentar kravet om at det blir iverksatt et arbeid som skal se på forenkling av
bifangstreglene i Skagerrak og Nordsjøen. Kravet ble fremmet senest i forbindelse med
tilrådningen om fisket etter torsk sør for 62° N for 2015. Så langt har ikke myndighetene ønsket
en slik gjennomgang, selv om også de har som målsetting at fisket skal kunne foregå på andre
arter uten lovbrudd.
Norges Fiskarlag mener også at det er beklagelig at manglende framdrift i forhandlingene med
EU om nye tekniske tiltak for fisket i sør resulterer i at det er nødvendig å kreve en slik
gjennomgang.
Norges Fiskarlag mener at dersom det i 2016 åpnes for et fritt fiske for fartøy som driver
direktefiske etter torsk, så bør bifangstbegrensningen som fartøy som fisker etter reke eller kreps
med trål oppheves.»
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