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5.13  

 

FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK  

 

 

5.13.1 FISKERIENE I 2018 

 

Norge og EU ble for 2018 enige om en TAC for torsk i Nordsjøen på 48 156 tonn. Partene ble 

også enige om å sette TAC for torsk i Skagerrak til 7 995 tonn.  

 

En oversikt over det norske torskefisket sør for 62N i 2018 er gitt i tabell 1. Totalt var 

Norges kvote i Nordsjøen 6 955 tonn etter avsetning til tredjeland. Av dette kvantum ble 50 

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

inntil 259 tonn, hvorav 189 tonn var avsatt til konvensjonelt fiske.  

 

 

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

2018. 

Nordsjøen 

Fartøygrupper Kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Utnyttelsesgrad 

(%) 

Verdi 

(1.000 kr) 

Konvensjonell1 5 355 4 496 - - 112 657 

Trål 1 6002 1 081 - - 24 064 

Totalt 6 955 5 577  1 378 80 % 136 721 
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 189 58 - - 1 305 

Trål 701 50 - -  991 

Totalt 259 108 151 42% 2 296 
1 avsetning til bifangst 

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 3. mai 2019. 

 

 

5.13.2 FISKERIENE I 2019 

 

5.13.2.1 NORDSJØEN 

 

I de bilaterale forhandlingene med EU som ble undertegnet 12. desember 2018 ble totalkvoten 

av torsk i Nordsjøen i 2019 satt til 29 437 tonn. Norges andel er 5 004 tonn. Etter avsetning til 

tredjeland er Norges kvote 4 622 tonn som er en reduksjon på 2 333 tonn sammenlignet med 

kvoten i 2018. 
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Fordelingen av den norske kvoten i 2019 er gitt i tabell 2. 

 

 

Tabell 2: Fordeling av den norske kvoten i 2019 (5 004 tonn) 

Norsk andel av TAC i 2019 5 004 

Avsetning til tredjeland 382 

Avsetning til bifangst til trål  1 100 

Avsetning til bifangst til konvensjonelle 400 

Forsknings- og undervisningsformål 50 

Til fordelingen i et direkte fiskeri 3 072 

 

 

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   55 5 

15 – 21 m 110 10 

=> 21 m   220 20 

 

 

Tabell 4: Kvoter i åpen gruppe 

Største lengde Maksimalkvote (tonn) Garantert kvote (tonn) 

< 10 m 11 4 

10 – 21 m 22 4 

=> 21 m 32 4 

 

 

I inneværende år er det per 1. mai fisket 1 135 tonn torsk. På samme tid i fjor var fangsten 

1 956 tonn. Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap har tatt 906 tonn som er en 

reduksjon på 676 tonn i forhold til samme tid i fjor. Fartøy som fisker med trål har tatt 226 

tonn som er 148 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.  

 

 

5.13.2.2 SKAGERRAK 

 

I de bilaterale forhandlingene for 2019 ble Norge og EU enige om en totalkvote på 4 205 tonn 

torsk i Skagerrak, hvorav Norges andel er 136 tonn, hvorav 60 tonn er avsatt til fiske med 

konvensjonelle redskap. 

 

I henhold til Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 3. mai har norske fartøy 

fisket 17 tonn torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjen hittil i år. På samme tid i fjor var fangsten 

43 tonn. Av dette ble 12 tonn tatt med trål i 2018 og 15 tonn i 2019. Det meste av trålfangsten 

ble tatt med reketrål. 
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Fiskeridirektoratet vil se an fisket utover sommeren før beslutning om eventuelle endringer i 

reguleringen blir tatt. 

 

 

5.13.3 FORSLAG OM DELTAKERBEGRENSNING FOR FARTØY OVER 15 METER 

SOM FISKER MED SNURREVAD I ÅPEN GRUPPE ETTER TORSK OG SEI  

 

Norges Fiskarlag har i brev datert 26. april 2019, (se vedlegg) anmodet om at forslaget om 

begrensning av bruk av snurrevad i åpen gruppe (sei og torsk) for fartøy over 15 meter blir tatt 

opp til ny vurdering. Forslaget ble første gang behandlet i reguleringsmøtet 2. og 3. november 

2017.  

 

Norges Fiskarlag er bekymret for det betydelige kapasitetspotensialet innenfor flere 

flåtegrupper, og vurderer særlig snurrevad som et svært effektivt redskap i fisket etter hvitfisk. 

På dette grunnlag tilrås det at fartøy over 15 meter nektes å bruke snurrevad i åpen gruppe i 

fisket etter torsk og sei i Nordsjøen og Skagerrak.  

  

I tabell 5 vises fangster av torsk som er tatt med snurrevad. Der kommer frem en jevn 

nedgang i snurrevadfangster i gruppen under 15 meter. For gruppen over 15 meter har 

fangstene økt, særlig fra 2016 til 2018. For begge grupper er fangstene i år lavere enn på 

samme tid i fjor.  

 

Tabell 5: Torskefangster (tonn) tatt med snurrevad i Nordsjøen. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

< 15 m 140 186 155 98 86 75 72 58 56 29 

>15m 0 31 93 113 129 81 177 248 609 75 

Totalt 140 217 248 211 215 156 249 306 665 104 
Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 19. mai 2019. 

 

Fartøy under 15 meter fisket 150 til 250 tonn torsk med snurrevad fra 2002 til 2012. Etter 

dette har kvantumet gått ned og er nå på laveste nivå siden 2002.  

 

For fartøy over 15 meter var fangstene mellom 0 og 17 tonn per år mellom 2002 og 2010. I 

2011 økte de til 31 tonn, og var 177 tonn i 2016 og 609 tonn i 2018. I 2018 er det registrerte 

snurrevadfangster fra 7 fartøy over 15 meter. Alle er i lukket gruppe. Av disse fisket 3 fartøy 

550 tonn. To av disse var sterkt delaktige i økningen av fangstene i 2016 og 2017. Lysing, 

torsk, sei og hyse har utgjort hoveddelen av fangsten. Av forskjellige grunner er disse tre 

fartøyene ikke lenger aktive i flåten eller har endret driftsform. Alle tre hadde avgrenset 

nordsjøtråltillatelse kombinert med rettigheter til å drive direktefiske etter torsk i 2018. 

 

Dermed kunne 100 tonn tas med trål, og avregnes kvoten som tilhører avgrenset nordsjøtrål.  

I reguleringsforskriften for torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2019 er det tillatt med inntil 

25% bifangst av torsk i snurrvadfangster, uavhengig av om de har konvensjonelle rettigheter 

eller ikke.    

 

Fiskeridirektoratet deler arbeidsgruppens oppfatning av at snurrevad er et effektivt redskap 

med et stort kapasitetspotensial. På den annen side er det særlig to forhold som gjør forslaget 

problematisk, og som ikke har endret seg siden høsten 2017:  
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- Forvaltningen har allerede reguleringsverktøy som sikrer mot problemstillingen 

arbeidsgruppen skisserer. I gjeldende reguleringer i fisket etter torsk i Nordsjøen og 

Skagerrak er det fastsatt maksimalkvoter i åpen gruppe samt bifangstreguleringer for 

fartøy som fisker med snurrevad. Ved en eventuell vekst i fangstene kan fisket 

stoppes, eller tillatt bifangst reduseres. I reguleringen av fisket etter sei i Nordsjøen og 

Skagerrak har forvaltningen samme reguleringsverktøy.  

 

- Fangststatistikken hittil i år viser ingen fangster av torsk og sei fra fartøy som fisker 

med snurrevad i åpen gruppe. Videre viser tallene at den konvensjonelle kvoten i 

seifisket er dårlig utnyttet. Basert på tallmaterialet synes det derfor ikke nødvendig å 

innføre en begrensning i bruk av snurrevad for fartøy som fisker i åpen gruppe. 

 

Torskekvoten i inneværende reguleringsår er lav. Dette innebærer potensielt at et mindre 

antall fartøy – med et effektivt snurrevadfiske – kan ta forholdsvis store kvanta torsk i 

fiskerier hvor lysing, sei og hyse er målarter og torsk blir tatt som bifangst. Samtidig er norske 

kvoter av flere arter i Nordsjøen dårlig utnyttet, arter som kan bli bedre utnyttet med 

snurrevad, men der torsk vil neppe kunne unngås som bifangst.  

 

Fiskeridirektoratet mener at ytterligere oppstykking av flåten - ved å forby bruk av snurrevad 

for fartøy over 15 meter i åpen gruppe - representerer en uheldig utvikling. Derimot bør det 

vurderes om tillatt bifangst av torsk i snurrevad bør settes ned, eventuelt at det gjøres for 

fartøy i åpen gruppe (umulig kontrollsituasjon). 

 

 

Fiskeridirektoratet ber om innspill fra reguleringsmøtet på det ovenstående.  
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VEDLEGG 
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