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Regulering av fisket etter torsk sør for 62 N i 2016

Anbefalt kvote 2016: totalfangst 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger.
Anbefalt kvote 2015: 26 713 tonn (landinger)
Avtalt kvote 2015: 35 100 tonn (landinger)

Status
Bestandssituasjonen har bedret seg de siste årene. Gytebiomassen har økt fra et historisk lavt 
nivå i 2006 til et nivå høyere enn Blim (laveste gytebestand) i 2013. Rekrutteringen har vært 
dårlig siden 1998. Fiskedødeligheten er redusert siden 2000, men er beregnet til å være over 
nivået for maksimalt langtidsutbytte (FMSY).

Høstingsregel
En omforent høstingsregel ble vedtatt av EU og Norge høsten 2008. De nylige endringene av 
bestandsberegningen og referansepunktene gjør det imidlertid nødvendig med en ny 
evaluering av høstingsregelen for å vurdere om den fremdeles er i samsvar med føre-var 
tilnærmingen. Frem til det kan gjennomføres en slik evaluering, baserer rådet fra ICES seg på 
en MSY-tilnærming.

Forvaltningsråd
ICES anbefaler at en følger en MSY-tilnærmingen. Det gir en anbefalt fangstkvote på 49 259 
tonn, som tilsvarer en landing på 40 419 med samme utkastprosent som i 2014. Grunnlaget 
for bestandsberegningen ble endret i 2012. Ikke-registrert dødelighet er ikke lenger estimert 
for 2006 og de påfølgende årene. Bestandsberegningen ble oppdatert i forbindelse med en 
metoderevisjon i 2015, der modellsettinger og strukturen for viktige inngangsdata ble endret.

Kommentar fra Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet støtter tilrådingen fra ICES, og er positiv til innsatsen som gjøres for 
å redusere fiskedødeligheten på torsk.

Norges Kystfiskarlag mener
Store deler av nordsjøtorskebestanden har sine beite- og gyteområder på oljefeltene i 
Nordsjøen. Dette er områder hvor det over lang tid har vært dumpet avfall (borekaks etc) fra 
olje/gassleting og –produksjon. Forskerne melder at de ser at fisken (torsk, hyse) i disse 
områdene er i dårlig kondisjon og har lav fertilitet. Dette er fremdeles ikke tatt i betraktning i 
forvaltningsreglene – der er det kun fiskeriene som må bidra til gjenoppbygging av bestanden. 



Norges Kystfiskarlag vil igjen kreve at også petroleumsnæringen pålegges et ansvar for 
gjenoppbygging av bestanden. Avfallsstoffer fra boreindustrien i Nordsjøen forsvinner ikke 
når de lempes på havet – de blir der. 

Det blir heller ikke mindre avfallsstoffer om man blander dem ut med vann før man slipper 
dem ut. Norges Kystfiskarlag vil derfor kreve at petroleumsnæringen blir pålagt et totalforbud 
mot utslipp av avfallstoffer på norsk sokkel. 

En industribedrift på land vil ikke kunne få tillatelse til å blande ut avfallstoffene sine i vann, 
for så å slippe dem ut i nærmiljøet. De samme reglene må gjelde næringsvirksomhet til havs.
Det er nærmest en farse at fiskeindustribedrifter er pålagt å rense utslippsvann totalt for 
naturlig organisk materiale, mens olje/gassindiustrien gis tillatelse til å slippe ut beviselig 
skadelige kjemikalier, bare de er godt nok utblanda. Dette er en forskjellsbehandling av 
næringer som er totalt urimelig. Petroleumsnæringen må pålegges å samle opp avfallsstoffene 
og sende dem til forsvarlig destruering, eventuelt gjenvinning. 

Kysttorskvernet i spesielle områder for vern av lokale bestander, har slik det blir  praktisert, 
liten troverdighet. Eksempelvis er fredningstiltakene som er gjennomført i deler av 
Borgundfjorden av svært liten verdi. Området stenges for yrkesfiske, men er åpent for et 
intens fritidfiske på konsentrerte forekomster, og videre er det gitt åpning for yrkesfiske i 
perioden den mest stedbunde kysttorsken gyter. Slike forvaltningstiltak har ingenting med 
praktisk kysttorskvern å gjøre – det synes som dette er mer et politisk tiltak enn et reelt 
vernetiltak.  Kysttorskproblematikken er et tema Norges Kystfiskarlag ved flere anledninger 
har bedt om blir viet større oppmerksomhet både fra forvaltning og forskning. Blant annet 
stilles det spørsmål om kysttorsken er så stedbunden som man vil ha det til. Fiskernes 
erfaringer er at også kysttorsken vandrer til områder med gode beiteforhold. Dette er 
dessverre et tema som har blitt oversett både av forvaltning og forskning.

Forslag til vedtak:

• Som ledd i en gjenoppbyggingsplan for torsk, bør det innføres et generelt minstemål 
for torsk sør for 62ºN på 47 cm.

• Den norske kvoteandelen må fordeles slik at den i størst mulig grad ivaretar 
målsettingen om bærekraftig utvikling. Det gjøres ved at kystflåten fortsatt prioriteres.

• Bifangstprosenten må holdes lav og ikke overstige 10 % dersom man skal ha en 
bærekraftig beskatning.

• Direktefiske etter torsk må fortsatt forbeholdes konvensjonelle fartøy under 28 meter 
største lengde. Det forutsettes kun tillatt bruk av passive og selektive redskaper.

• Det må tas særskilt hensyn til at den konvensjonelle flåten er avhengig av et kystnært 
fiske etter torsk, og samtidig mangler reelle driftsalternativer.

• Trålflåten må pålegges strenge bifangstregler for å sikre en bærekraftig forvaltning av 
torsk. Det må opprettholdes strenge begrensninger i fisket etter nøkkelarter som 
øyepål og tobis.



• Som et ledd i å styrke yngelvernet for torsk må fisket med industritrål og krepsetrål 
reduseres. Det må iverksettes tiltak for å hindre uttak av yngel og småfisk. 
Utkastforbud må praktiseres.

• Norge må fortsette å utøve press på EU for å få redusert utkastkvantumet ytterligere.

• Ved en videreføring av dagens gruppeinndeling må forskjellen mellom åpen og lukket 
gruppe reduseres. Det må gis en maksimalkvote på minimum 20 tonn torsk for 
samtlige fartøy i åpen gruppe. Videre må differansen i kvotestigen i lukket gruppe 
søkes redusert. Eventuelle refordelinger og kvoteøkninger må også omfatte åpen 
gruppe. 

• Petroleumsnæringen må pålegges sin del av ansvaret for å gjenoppbygge 
torskebestanden i Nordsjøen. Utslipp av produksjonsvann og avfallstoffer må bli totalt 
forbudt.

• Økt forskning på og kartlegging av kysttorsk er nødvendig for å få et riktig bilde av 
bestanden(e).

• Dersom kysttorskvernesonen i Borgundfjorden skal ha noen troverdighet, må fisket 
der reguleres mer fornuftig. Blant annet må det omfattende fritidsfisket i området 
begrenses sterkt.

 
Landsstyrets vedtak:

Forslaget til vedtak tiltredes.


