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Innspill til reguleringsmøtet 4.-5. november 2015
Sjømat Norge viser til brev 7. oktober 2015 med invitasjon til reguleringsmøte 4. og
5. november 2015. Sjømat Norge vil på generelt grunnlag anmode om at det i
reguleringene av fisket i 2016 legges til rette for høyest mulig verdiskaping i
sjømatnæringa. Sjømat Norge tilrår at reguleringsopplegget i størst mulig grad er
forutsigbart og stabilt over tid, for slik å legge til rette for et godt samarbeid mellom
flåten og industrien for å realisere markedspotensialet for de enkelte artene til det
fulle.
Et viktig punkt i denne sammenheng er at det bringes til land råstoff av god kvalitet
til landindustrien. Dette bør være et vesentlig hensyn i utformingen av de ulike
reguleringene. Videre bør landingsmønsteret, spesielt i fisket etter torsk og hyse,
innrettes slik industrien gis forutsetninger for å strekke sesongen og være i stand til å
betjene markedene for fersk fisk hele året. Etter vår vurdering oppnås dette best ved
å unngå kappfiske, og ved at det i så stor grad som mulig tildeles faste, garanterte
fartøykvoter i de kvoteregulerte hovedfiskeriene. Det er også behov for ordninger
som legger til rette for landinger av torsk og hyse fra kystflåten i andre halvår.
Sak 13/2015 og sak 14/2015 Regulering av fisket etter torsk og hyse nord for 62N i 2016

Sjømat Norge mener at hovedtrekkene i reguleringen av fisket etter torsk og hyse bør
videreføres, og kan ikke se at det er behov for noen store justeringer. Et viktig punkt
er at reguleringen legger til rette for at industrien får tilgang på råstoff gjennom hele
året. Ferskfiskordningen vi har hatt de siste årene har bidratt til landinger utenom
hovedsesongen, og bør videreføres. Avsetningen bør være omtrent på årets nivå,
men det kan være grunn til å sette et senere oppstartstidspunkt for
ferskfiskordningen. De siste årene har ordningen startet opp rett over påske, og for å
gjøre ordningen mer treffsikker kan det være hensiktsmessig med en senere
startdato, eksempelvis 1. juni eller 1. august. Sjømat Norge vil komme nærmere inn
på dette i reguleringsmøtet.
For fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter ser vi at det er
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vanskelig å vurdere overreguleringsgrad fra årets start ettersom flåten som helhet er
relativt utsatt for vær og tilgjengelighet, og deltakelsen er varierende. Ideelt sett bør
det settes et kvotenivå fra årets start som kan stå seg gjennom året uten refordelinger.
Torskekvoten til neste år er på samme nivå som inneværende år, og vi tror i
utgangspunktet fartøykvotene i denne gruppen bør være omtrent som i år.
I torskereguleringen er det også en bonusordning for levendefangst. Sjømat Norge
stiller spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig at denne skal trå i kraft fra årets
start. Kvotebonusordningen ble innført primært for å strekke sesongen og bedre
industriens tilgang på råstoff, og det gir i det perspektivet lite mening i å levere
levende torsk i januar og februar, all den tid begrensningen på 12 uker låssetting før
man er over i regelverket for fangstbasert akvakultur i praksis setter en begrensning
for hvor lenge fisken blir holdt i merd. Levende torsk som leveres i januar vil bli tatt
ut innen utgangen av april, og gir dermed svært liten effekt ut fra ordningens formål.
Mot denne bakgrunn kan det være fornuftig at det settes et starttidspunkt i mars for
kvotebonusordningen.
Når det gjelder hyse så har kvoten blitt vesentlig oppjustert for 2016, og det taler for
et noe friere reguleringsopplegg med større maksimalkvoter enn inneværende år.
Sak 15/2015 Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2016
Den norske seikvoten i nord øker med drøye 15 000 tonn til neste år, og det taler for
at reguleringsopplegget for inneværende år i hovedsak bør videreføres. Sjømat
Norge ser ikke grunn til å gå bort fra modellen med fritt fiske for fartøy i
kystgruppen som fisker med konvensjonelle redskaper. Vi mener dette vil kunne slå
uheldig ut for råstofftilgangen og aktivitet i enkelte områder tidlig på året. Ettersom
kvoten øker mener vi at risikoen for å måtte sette inn reguleringer i form av
maksimalkvoter senere på året er betraktelig redusert sammenlignet med
inneværende år.
Sak 16/2015 Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2016
Blåkveitekvoten øker litt til neste år og vi mener dette gir grunnlag for å høyere
maksimalkvoter i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. Vi mener at opplegget med
to perioder bør videreføres. Både i 2014 og 2015 har den første perioden sklidd over i
den andre etter som periodekvoten i første periode ikke har blitt fisket opp. Dette har
skapt noen utfordringer for fiskeindustrien som må ha et relativt omfattende apparat
i sving for å håndtere, produsere og eksportere blåkveite. Tilgangen på råstoff i juli
har vært svært begrenset, og det kan være hensiktsmessig dersom det fastsettes en
siste fangstdato for første periode. Det vil gi to definerte fangstperioder, med en
stopp i mellom, og vi tror dette kan større forutsigbarhet og en enklere planlegging
for industrien. Sjømat Norge vil komme nærmere tilbake til dette i reguleringsmøtet.
Det bør nok også settes en refordelingsdato for andre periode, slik at det blir
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forutsigbart både for flåte og industri når det kan forventes refordeling dersom det er
gjenstående kvote.
Pelagiske fiskerier
Reguleringerne av de pelagiske fiskeriene (norsk vårgytende sild, nordsjøsild,
makrell, hestmakrell, lodde, brisling, kolmule, tobis og øyepål) har fungert
tilfredsstillende i 2015, og Sjømat Norge ber om at reguleringsoppleggene for disse
artene videreføres i 2016.

Med hilsen
Sjømat Norge

Sverre Johansen
direktør industri

