Internt brev

Fra:
Til:

Reguleringsseksjonen
Stein-Åge Johnsen

Kopi:

Saksbehandler:

Saksnr:

Dato:

Eivind Helland Marienborg

17/762

20.06.2017

Referat fra reguleringsmøtet 8. juni 2017 - Sak 4.1 Torsk nord for 62°N
Fiskeridirektøren orienterte om status for fisket av torsk så langt i 2017, og gikk gjennom
omtalen av dette i de fremlagte sakspapirene. Fiskeridirektøren vurderer en nærmere
undersøkelse av fartøygruppen med hjemmelslengde mellom 15 og 20,9 meter for å finne ut
hvorfor kvoteutnyttelsen i denne gruppen er så lav.
Norges Fiskarlag uttrykte støtte til en slik undersøkelse, og opplyste at de har vært innom
spørsmålet i flere runder. Norges Fiskarlag finner det uforståelig hvorfor man havner i den
situasjonen at denne fartøygruppen alltid har igjen så mye av sin gruppekvote. Norges
Fiskarlag ga uttrykk for at det er uheldig med refordelinger i løpet av kvoteåret fordi det
reduserer forutsigbarheten.
Fiskeridirektoratet bemerket at fartøygruppen fisker mye om høsten. Da skrives mye fangst på
ferskfiskordningen, og mindre på gruppekvoten. Denne gruppen fisket 39 % av
ferskfiskkvoten for 2016.
Sjømat Norge ga ros til Fiskeridirektoratet for at det i 2017 ble gitt garanterte fartøykvoter for
alle grupper fra starten av året, og viste til at dette gir stabilitet og verdiskapning. Dersom
garanterte fartøykvoter kan kombineres med kvotefleks på fartøynivå, blir det enda bedre.
Fiskeridirektøren sa at fartøygruppen i lukket gruppe under 11 meter har blitt mer effektive.
Innføring av garanterte fartøykvoter i gruppen har bidratt til å redusere kappfiske.
Fiskeridirektøren redegjorde for henvendelser og mediedebatt om åpen gruppe, herunder
rundt gruppens formål. Denne gruppen er beskrevet mer utførlig i saksdokumentene enn
før. Antall fartøy er nogenlunde stabilt, men disponible gruppekvoter er reduserte siden
2013. Fiskeridirektøren ba om innspill fra reguleringsmøtet om åpen gruppe.
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Norges Fiskarlag påpekte at formålet med åpen gruppe ikke er diskutert skikkelig. En del
fiskere langs kysten er økonomisk avhengig av fisket i åpen gruppe, og dette må vektlegges.
Norges Fiskarlag uttrykte ønske om en arbeidsgruppe mellom næring og myndighetene om
temaet, og bemerket at en løpende prosess er bedre enn en høringsrunde. En mulighet er å
prioritere yrkesfiskere. Kanskje kan kvoten fastsettes i inntjent beløp, ikke i tonn. Turistfisket
er omfattende. Man kan også se på om utenlandske borgere som bosetter seg i Norge skal få
samme rett til å fiske som personer som bor her fra før. En arbeidsgruppe vil være godt egnet
for diskusjon. Norges Fiskarlag uttrykte misnøye med årets regulering av åpen gruppe, og
ønsket mer forutsigbar regulering.
Fiskeridirektoratet bemerket til spørsmålet om utenlandske statsborgeres rett til fiske i Norge
at dette styres av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, ved at EØS-borgere må gis
nogenlunde samme rett som norske borgere.
Kommunenes sentralforbund (KS) støttet forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe om åpen
gruppe, og uttrykte ønske om å delta i denne. Videre ba organisasjonen om bedre kontroll av
fartøy som deltar i samfiskeordningen for å sikre at alle fartøy som deltar i ordningen er
egnet til å delta i fisket.
Norges Kystfiskarlag støttet ønsket om en gjennomgang av åpen gruppe, herunder gruppens
formål og forutsigbarhet. Norges Kystfiskarlag ønsker å unngå en ny tredje gruppe i tillegg til
åpen og lukket gruppe.
Fiskeridirektøren bemerket at en utfordring med åpen gruppe er at den må være åpen. Det gir
problemer med kvotefastsettelse, fordi man ikke vet hvor mange som vil delta.
Fiskeridirektøren mener at en vurdering av hvem som er mest «verdige» til å være med i åpen
gruppe vil være utfordrende, og at hvis en slik vurdering skal gjøres bør den i så fall bygge
på klare kriterier. Fiskeridirektøren foreslo at det holdes et møte over sommeren, der man med
et bedre tallgrunnlag kan drøfte hva som egentlig er behovet, og hvorfor det eventuelt må
gjøres noe.
Norges Fiskarlag støttet forslaget om et møte om åpen gruppe, bygget på bedre faktagrunnlag.
Norges Fiskarlag fremholdt at det allerede finnes en tredje gruppe, i form av kystfiskekvoten.
Den innebærer at noen i åpen gruppe har større kvote enn andre. Videre sa Norges Fiskarlag
at sei og hyse ikke blir fisket i åpen gruppe fordi kvoten på torsk er så romslig at de fleste
ikke har behov for å fiske annet.
Fiskeridirektøren sa at kystfiskekvoten er fastsatt og politisk bestemt, og at et møte vil ta for
seg åpen gruppe og ikke kystfiskekvoten. Fiskeridirektøren uttrykte forundring over at man
var bekymret over at reduserte kvoter i åpen gruppe ville medføre at man ikke ville kunne
leve av fisket, samtidig som man ga uttrykk for at hyse og sei ikke ble fisket fordi kvotene på
torsk var så romslige.
Nærings- og fiskeridepartementet opplyste om at de jevnlig mottar forslag fra ulike aktører om
innstramminger i åpen gruppe, både med hensyn til deltagelse og kvotefordeling. Et par av
forslagene som har vært fremmet, er til vurdering. Formålet med åpen gruppe er ikke å gi
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tilleggskvote for aktører i lukket gruppe, og heller ikke å gi tilleggskvote for aktører som
allerede er i åpen gruppe. Å forsøke å begrense dette kan være aktuelt. Dersom noen av
forslagene vurderes fulgt opp, vil de bli tatt inn i høringen knyttet til deltagerforskriften for
neste år, i august/september.
Fiskeridirektøren fremholdt at et mer detaljert regelverk for deltagelse i åpen gruppe vanskelig
kan innebære en forenkling av reguleringene, men risikerer å medføre mer saksbehandling,
oppfølging og kontroll. Fiskeridirektøren bemerket oppsummeringsvis at det vil bli invitert til
et møte tidlig i høst, i god tid før det skal arbeides med reguleringspapirene for 2018. Dersom
det i mellomtiden kommer noe fra departementet som gjør et slikt møte overflødig, vil man
måtte vurdere om møtet skal avlyses.

Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.

Med hilsen
Eivind Helland Marienborg
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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