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Referat fra reguleringsmøtet den 6. juni 2019 - sak 5.1 Fisket etter torsk
nord for 62° N
Fiskeridirektøren orienterte om status for fisket etter torsk så langt i 2019, og
gjennomgikk sakspapirene. Fiskeridirektøren nevnte innledningsvis at det er lagt ut
statistikk på Fiskeridirektoratets hjemmesider over åpen gruppes fiske etter torsk nord
for 62°N, samt statistikk over fartøy som fisker på kystfiskekvoten. Videre viste
Fiskeridirektøren til at det i 2018 var et svært godt torskefiske, spesielt i åpen gruppe.
Det ble også trukket frem at Fiskeridirektoratet er i en prosess hvor fordelingen av
kvotefaktorer i Finnmarksmodellen gjennomgås og at direktoratet vil komme tilbake til
saken på høstmøtet.

Norges Fiskarlag pekte på at det er overført 11 000 tonn fra fellesskapet til åpen gruppe
for å dekke overfisket, noe som er betydelige verdier og som burde bli kommunisert
tydeligere fra myndighetene. Norges Fiskarlag håpet at det blir satt i verk tiltak for å
forhindre overfiske av kvoten til åpen gruppe. Norges Fiskarlag mente det var behov for
en gjennomgang av deltakerreguleringen i åpen gruppe.

Norges Fiskarlag uttalte videre at de har vært klar over utfordringene i
Finnmarksmodellen og at strukturering på tvers av hjemmelslengdegrupper var
årsaken. Det er flere måter å rydde opp i dette på, men det enkleste er trolig å justere
fordelingen mellom gruppene.

Pelagisk forening var enig i at det må tas tak i overfisket i åpen gruppe.
Norges kystfiskarlag var opptatt av at det tydelig må komme frem hvem som er
beslutningstakerne i prosessen når kvotene skal fordeles. Videre er det ønskelig å få
klarlagt rammebetingelsene for åpen gruppe i 2020 så tidlig som mulig i 2019.
Deltakerforskriften og høstens reguleringsmøte kommer sent på året. Norges

kystfiskarlag stilte derfor spørsmål om det er mulig å starte prosessen før, og
gjennomføre en egen høring i god tid før årsskiftet.

Fiskeridirektøren uttalte at hvordan justeringen i Finnmarksmodellen blir gjennomført i
praksis blir tema til høsten hvor næringen kan komme med innspill. Reguleringen av
deltakelsen i åpen gruppe er tema hvert år, og tiltakene har vist seg å ikke ha stor effekt
på antall fartøy i gruppen.

Norges fiskarlag viste til at det er et stort overfiske av kystfiskekvoten og at det avsettes
mange tusen tonn til åpen gruppe. De gav videre ga uttrykk for at avsetninger må
fastsettes etter en gitt prosent av norsk totalkvote og ikke et gitt kvantum.

Sametinget tok opp at kystfiskekvoten utgjør en liten andel av totalkvoten, men at den
likevel får svært mye oppmerksomhet. Videre ble det vist til at kystfiskekvoten er en
avsetning, mens åpen gruppe har en egen gruppekvote. Sametinget uttalte også at de har
mottatt statistikk fra Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag over hvem som deltar på
kystfiskekvoten. Sametinget vil gjennomgå statistikken for å avdekke deltakelse av
fartøy som ikke oppfyller vilkårene.

Fiskeridirektøren sa at kystfiskekvoten er en avsetning, og at det ikke er aktuelt å stoppe
fisket på garanterte kvoter i inneværende år. Diskusjonen om Finnmarksmodellen og
justering av den vil bli et tema på reguleringsmøtet til høsten. Det ble også vist til at det
kommer en kvotemelding som kan påvirke prosessen fremover.

Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer.
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