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UTVIKLINGEN I FISI(ET ETTER ITYSE OG BLÅKVEITE
Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøtet 15. mai 2017 drøftet utviklingen i fisket etter hyse og
blåkveite, og fattet følgende vedtak:

Regulering av fisket etter hvse nord for 62oN
Norges Fiskarlag viser til at lukket gruppe i kyst pr. uke 18 har fisket knapt 17.000 tonn hyse av sin
gruppekvote på nesten 54.000 tonn. Dette vil si at denne gruppen har en restkvote på vel 40.000
tonn. I 201 5 og 2016 fisket lukket gruppe i kyst henholdsvis 23.57 I tonn og23 .441 tonn fra uke I 8
og ut året innenfor reguleringsopplegg som gradvis ble justert, og til slutt endte opp med et
tilnærmet fritt fiske. I2016 ble det først20. oktober åpnet opp for en refordeling over til
konvensjonelle havfiskefartøy innenfor en kvantumsramme på 6.000 tonn. Ved årets slutt i2016
gjensto næffnere 24.000 tonn av den norske totalkvoten, hvorav 11.470 tonn kunne overføres til
2017 som følge av kvotefleksibilitetsordningen. Dette innebar at 12.469 tonn av den norske hysen i

fior gikk <tapb.
Norges Fiskarlag har som målsetting at de norske kvotene skal kunne utnyttes fullt ut innenfor det
enkelte kvoteår, herunder adgangen som ligger i kvotefleksibiliteten pä l0% mellom kvoteår.
Gjeldende situasjon i årets hysefiske tilsier derfor at det allerede näbør legges opp til betydelige
justeringer i reguleringsopplegget av hyse nord for 62oN for å sikre forannevnte målsetting oppnås.
Lukket gruppe under 1 I meter ble sluppet fritt med virkning fra l7 . mars 2017 Av hensyn til de
ulike flåtegruppenes behov for planlegging av driftsopplegget resten av äret tilrår Norges Fiskarlag
at det allerede nå foretas en refordeling av hyse fra kystgruppen over til den konvensjonelle
havfiskegruppen innenfor en ramme på 8.000 tonn. Dette bør kunne skje etter samme mal som i
{or ved at man tillater overfiske av gruppekvoten. Det må samtidig foretas en betydelig økning av
maksimalkvotene i kystgruppen, som i praksis vil bety et tilnærmet fritt fiske. Fiskarlaget er
foreløpig imot at hysefisket slippes helt fritt for kystgruppen over 11 meter.
Norges Fiskarlag anmoder om at regelverket for kvotefleks på gruppenivå avklares snarest, slik at
ingen gruppe år sine gruppekvoter redusert med mer enn l0%o gjennom kvotefleksordningen
påfølgende år, når overskridelsene skyldes en <kollektiv dugnad> for å fiske opp den norske
kvoten>
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BLÅKVEITE.
til at fartøy med faktisk lengde over 28 meter men med hjemmelsgrunnlag
under 28 meter er avskåret fra å drive direkte fiske etter blåkveite. De har anledning til å ha en
begrenset innblanding av blåkveite ved fiske etter andre arter. Denne innblanding har vært satt til
7%o oghar vært gjeldende i flere år.
<<Norges Fiskarlag viser

For at flåten i enkelte tilfeller skal kunne fiske rasjonelt på andre arter og med de redskapene som
er best egnet i forhold til målart, burde tillatt innblanding økes.
Norges Fiskarlag tilrår at fartøy med faktisk lengde over 28 meter men som har
hjemmelsgrunnlaget under 28 meter kan ha inntil 20 o/o innblanding av blåkveite ved fisket etter
andre arter. Fartøyene må likevel forholde seg til det taket som er satt for inneværende år, der det
ikke kan fiskes mer enn 20 tonn blåkveite som bifangst.>
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