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REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG
FINNMARK I 2016 - REFERAT

Reguleringsmøtets behandling:
Reguleringen av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2016 ble
behandlet som sak 18/2015 den 4. november 2015.
Fiskeridirektøren foreslo å øke maksimalkvoten av utilvirket rognkjeksrogn fra 3 500
kilo til 4 000 kilo, og foreslo for øvrig en videreføring av inneværende års regulering i
2016. Fiskeridirektøren pekte på utfordringene som har vært i forbindelse med MSCsertifiseringen av rognkjeks. Den manglende MSC-sertifiseringen bidrar til en
utestengelse fra deler av markedet, og Fiskeridirektøren uttrykte bekymring for at
dette fiskeriet kan komme til å forsvinne. Fiskeridirektøren viste for øvrig til at det de
siste årene har vært økt interesse for å bruke yngel av rognkjeks for å bekjempe
lakselus, og at det finnes en rekke aktører med tillatelse til å drive oppdrett av
rognkjeks.
Norges Råfisklag viste til at rognkjeks må gjennom den samme MSC-sertifiseringen
som eksempelvis torsk, hyse og sei. Dette er en prosess som er svært
kostnadskrevende. Norges Råfisklag er positive til å gå videre med prosessen, men
prinsipielt mener salgslaget at flere må bidra til å få gjennomført MSC-sertifiseringen.
Sametinget informerte om at de gjerne ville være med på et spleiselag.

Kommunenes Sentralforbund oppfordret næringen til å søke om støtte til sertifiseringen
av rognkjeks hos fylkeskommunene.
WWF opplyste at MSC har et eget fond der det er mulig å søke om penger til MSCsertifiseringen. Dette fondet har organisasjonen informert Norges Råfisklag om i god
tid før søknadsfristen gikk ut. WWF viste til at noe av det som er problematisk med
det norske fiskeriet etter rognkjeks er at det kun er rognen som blir brukt, i tillegg er
det ti prosent mer bifangst av sjøfugl i garnfisket etter rognkjeks enn i annet
garnfiske.
Norges Kystfiskarlag mente at WWF tok feil når det gjaldt mengde bifangst av sjøfugl i
fisket etter rognkjeks.
Det var ingen ytterligere kommentarer til Fiskeridirektørens forslag i møtet.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag, og har besluttet at maksimalkvoten for
rognkjeks settes til 4 000 kilo utilvirket rognkjeksrogn pr. fartøy i 2016.
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