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6.13 FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 

6.13.1 FISKERIENE I 2017 

Norge og EU ble  for 2017 enige om en TAC for torsk i Nordsjøen på 39 220 tonn. Partene 

ble også enige om å sette TAC for torsk i Skagerrak til 5 744 tonn.  

En oversikt over det norske torskefisket sør for 62N i 2017 er gitt i tabell 1. Totalt var 

Norges kvote i Nordsjøen 6 285 tonn etter avsetning til tredjeland. Av dette kvantum ble 50 

tonn satt av til forskningsfangst. I Skagerrak (utenfor grunnlinjen) kunne norske fartøy fiske 

inntil 186 tonn, hvorav 116 tonn var avsatt til konvensjonelt fiske.  

Tabell 1: Kvoter, fangst og verdi av torsk i Nordsjøen og Skagerrak (utenfor grunnlinjer) i 

2017. 

Nordsjøen 

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Utnyttelsesgrad 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Konvensjonell1 5 185 4 459 - - 97 323 

Trål 1 1002 1 118 - - 21 650 

Totalt 6 285 5 577  708 89 % 118 973 
1 inkl. avsetning til forskningsfangst og bifangst 
2 avsetning til bifangst 

Skagerrak 

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Utnyttelsesgrad 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Konvensjonell 116 120 - - 3 534 

Trål 701 74 - -  1 543 

Totalt 186 194 -7 104 % 5 077 
1 avsetning til bifangst 

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 7. mai 2018. 

6.13.2 FISKERIENE I 2018 

6.13.2.1 NORDSJØEN 

I de bilaterale forhandlingene med EU som ble avsluttet 1. desember 2017 ble totalkvoten av 

torsk i Nordsjøen i 2018 satt til 43 156 tonn. Norges andel er 7 337 tonn. Etter avsetning til 

tredjeland er Norges kvote 6 955 tonn som er en økning på 670 tonn i forhold til 2017. 

Fordelingen av den norske kvoten i 2018 er gitt i tabell 2. 
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Tabell 2: Fordeling av den norske kvoten i 2018 (7 337 tonn) 

Norsk andel av TAC i 2017 7 337 

Avsetning til tredjeland 382 

Avsetning til bifangst til trål  1 600 

Avsetning til bifangst til konvensjonelle 500 

Forsknings- og undervisningsformål 50 

Til fordelingen i et direkte fiskeri 4 805 

 

 

Det er fastsatt maksimalkvoter for konvensjonelle kystfartøy i lukket og åpen gruppe med 

garantert kvote i bunn, jf. tabell 3 og 4. 

 

 

Tabell 3: Kvoter i lukket gruppe 

Hjemmelslengde Maksimalkvote (tonn) Garantert kvote (tonn) 

< 15 m   112,5 5 

15 – 21 m 225 10 

=> 21 m   450 20 

 

 

Tabell 4: Kvoter i åpen gruppe 

Største lengde Maksimalkvote (tonn) Garantert kvote (tonn) 

< 10 m 12 4 

10 – 21 m 24 4 

=> 21 m 36 4 

 

 

I inneværende år er det per 7. mai fisket 1 888 tonn torsk. På samme tid i fjor var fangsten 

1 533 tonn. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap har tatt 1 531 tonn som er en 

økning på 374 tonn i forhold til samme tid i fjor. Fartøy som fisker med trål har tatt 356 tonn 

som er 15 tonn lavere fangst enn på samme tid i fjor.  

 

Fiskeridirektoratet vil se an fisket utover sommeren før beslutning om eventuelle endringer i 

reguleringen blir tatt.  

 

 

6.13.2.2 SKAGERRAK 

 

I de bilaterale forhandlingene for 2018 ble Norge og EU enige om en totalkvote på 7 995 tonn 

torsk i Skagerrak, hvorav Norges andel er 259 tonn, hvorav 189 tonn er avsatt til fiske med 

konvensjonelle redskap. 

 

I henhold til Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 7. mai har norske fartøy 

fisket 43 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjen hittil i år. På samme tid i fjor var fangsten 

84 tonn. Av dette ble 27 tonn tatt med trål i 2017 og 13 tonn i 2018. Det meste av trålfangsten 

ble tatt med reketrål. 

 

Fiskeridirektoratet vil se an fisket utover sommeren før beslutning om eventuelle endringer i 

reguleringen blir tatt. 
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6.13.3 FORSLAG TIL ENDREDE REGULERINGER FOR 2018 

 

Norges Fiskarlag har i brev datert 9. mai 2018, (se vedlegg) foreslått at tillatt bifangst av torsk 

i rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak økes fra 10 % til 15 %, og at perioden for avregning av 

bifangsten settes til pr. måned. Fiskarlagets begrunner sitt forslag med at tilgang av torsk i 

rekefisket er økende og utfordrende for rekeflåten. Videre er det forslag om å øke mulighetene 

for direkte fiske etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlingjene, pga kvoteøkning i Skagerrak i 

år. 

 

Fiskeridirektøren ber om møtets synspunkter til disse forslagene. 

 

 

6.13.3.1 BIFANGST AV TORSK I REKETRÅL 

 

Fiskeridirektoratet påpeker at den torsken som beskrives som bifangst i rekefisket tas med 

oppsamlingspose. Uten slik pose ville innblanding av torsk ikke være et problem. Derimot er 

det et faktum at bifangst i oppsamlingsposen utgjør en del av fartøyernes inntekter. Kvoten av 

torsk i Nordsjøen har økt med ca. 10 % fra i fjor, og fjorårets kvote ble ikke fisket opp. 

Ovenfor kommer det frem at i år er det tatt 374 tonn mer enn på samme tid i fjor, men det er 

en liten nedgang i trålleveransene. I Skagerrak er årets torskekvote 259 tonn som er 39 % 

økning fra kvoten 2017. Ifølge fangststatistikken er det tatt mindre torsk med reketrål enn i 

fjor. I Skagerrak 57 tonn mot 96 på samme tid i fjor, og i Nordsjøen 26 mot 44 på samme tid i 

fjor.  

 

I 2012 kunne det være inntil 2,5 % innblanding av torsk i rekefisket. I 2013 ble det øket il 5 % 

og til 10 % i juni 2016. Denne økningen følger økningen i norsk kvote av torsk. Ifølge 

sluttseddelstatistikken er det kun i få tilfeller som torsken er over tillatt grense. Den er 

imidlertid basert på landinger, og situasjonen per hal kan være en annen. I figur 1 vises antall 

hal der innblanding av torsk er på forskjellige nivåer. Denne informasjonen er basert på ERS. 

I figuren kommer frem at det kan spores en økning i antall hal med innblanding av torsk 

mellom 5 og 10 %. Dette kan bety at noen kaster ut torsk for å holde seg under 10 % grensen, 

eller at fiskerne slutter å bruke oppsamlingsposen og mister dermed del av inntekten. 
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Figur 1. Antall hal med reketrål, og innblanding av torsk. 

 
 

 

Årets rekekvote ble redusert 1. mai. Dette kan føre til reduksjon i rekefisket noe som muligens 

vil bidra til redusert torskefangst i reketrål. Antakelig vil økning i bifangstprosenten derfor 

ikke ha stor innvirkning på totalfangsten av torsk.  

 

Når det gjelder avregningsperioden vil Fiskeridirektoratet minne om at tilsvarende forslag er 

fremmet tidligere, og er blitt avvist med henvisning til at lang avregningsperiode vil skape 

kontrollproblemer. Fiskeridirektoratet fastholder denne innstillingen.  

 

 

4.13.3.2 DIREKTEFISKE ETTER TORSK I SKAGERRAK 

 

Fiskarlaget har også foreslått utvidelse av tilgangen til direkte fiske i Skagerrak slik at 

maksimalkvotene for fartøy som deltar i direkte fiske økes fra 5 og 10 tonn til hhv 10 tonn og 

15 tonn, Periodeavgrensningen (1. april – 30. juni) for fartøy med største lengde under 11 

meter oppheves og at redskapsbegrensningen (juksa) for ovennevnte gruppe oppheves. Ifølge 

statistikken er det kun et lite antall fartøy som de siste årene har vært nært de grensene. Det 

kan imidlertid være grunn til å gi denne flåtegruppen muligheter til å utvide sitt fiske når 

kvotene øker såpass mye. Fiskeridirektoratet mener at torskebestanden bør styrkes ytterligere 

før direktefiske i større skala tillates. Juksafiske med mindre fartøy er ikke så effektivt fiske 

som fiske med f.eks. garn og line. 

  




