SAK 32/2015

ORIENTERING OM FISKET ETTER LODDE VED GRØNLAND, ISLAND OG JAN
MAYEN SESONGEN 2015/2016
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INNLEDNING

Det vises til behandling av sak 2/2015 ”Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island
og Jan Mayen sesongen 2015/ 2016” i reguleringsmøtet 4. juni 2015.
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VITENSKAPELIGE ANBEFALINGER FOR LODDEFISKET 2015/2016

Dette fiskeriet har i mange år vært forvaltet i overensstemmelse med en totrinns
forvaltningsplan. Hver vår kommer ICES med rådgivning vedrørende beskatning av lodde
ved Island, Grønland og Jan Mayen. Rådet har bakgrunn i akustiske målinger foretatt
foregående høst på den umodne del av bestanden (1- og 2-åringene). Dersom ICES finner det
tilrådelig å anbefale et fiske, fastsetter kyststatene en foreløpig TAC. Startkvoten skal som
regel utgjøre 2/3 av endelig TAC, basert på forutsetningen om at 400 000 tonn av
gytebestanden skal stå igjen for å gyte på slutten av sesongen. Neste trinn er basert på
resultatet av målinger gjennomført gjennom sesongen på de samme årsklassene. Resultatet
blir brukt for å revidere TAC, fremdeles basert på forutsetningen om at det skal stå igjen
400 000 tonn gytemoden lodde på slutten av sesongen.
Denne bestandsestimeringsmetoden har ikke vært godkjent av ICES fordi dødsraten som er
brukt (basert på tokt) ikke samsvarer med dødsraten fra torskens konsum av lodde (basert på
mageprøver av torsk). Bestandsestimering av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen ble
derfor revurdert i en ICES-benchmark januar 2015. Som resultat av dette arbeidet foreslo
ICES en ny forvaltningsregel tilsvarende lodde i Barentshavet der fiskeriet fremdeles ble
forvaltet i overensstemmelse med en totrinns forvaltningsplan der man først fastsetter
foreløpig TAC basert på akustiske målinger av mengden av rekrutter (1- åringer) gjort om
høsten. Startkvoten settes til 2/3 av den foreløpige TAC, basert på forutsetningen om at det
skal være 95 % sannsynlighet for at minimum 150 000 tonn (Blim) lodde står igjen for å gyte
på slutten av sesongen. Foreløpig TAC er basert på den historiske sammenhengen mellom
målt antall 1-åringer (umoden lodde) for ett gitt år mot målt antall 2-åringer (moden lodde)
neste år. Det ligger en stor grad av forsiktighet i dette første rådet om foreløpig TAC.
Foreløpige TAC blir så oppdatert basert på toktet påfølgende høst, men nå blir bestanden av
2-åringer projisert frem til gyting ca. et halvt år senere og den naturlige dødeligheten som
inkluderer loddekonsumet til torsk blir modellert og er med i denne framskrivingen.
Den endelige TAC blir satt påfølgende vinter basert på et tokt i gyteområdet. Fremdeles er
rådet basert på forutsetningen om at det med minst 95% sannsynlighet skal stå igjen 150 000
tonn gytemoden lodde på slutten av sesongen.
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I mai 2015 diskuterte kyststatene ICES sitt forslag til ny forvaltningsregel og ble enige om å
implementere denne regelen fra og med sesongen 2015/2016. Imidlertid har partene, som en
interimløsning, bestemt å sette en foreløpig TAC for sommerfisket på 300 000 tonn.
Basert på den nye forvaltningsregelen anbefalte ICES 19. mai då. en foreløpig TAC på
53 600 tonn. Råd basert på tidligere regel vil gi en TAC på 346 000 tonn.
Icelandic Marine Research Institute (IMR) kunngjorde 13. oktober 2015 resultatet av toktet
som ble gjennomført i perioden 16. september – 4. oktober. Her ble TAC beregnet til å bli
44 000 tonn lodde for sesongen 2015/2016, dette med bakgrunn i den nye høstingsregelen
(http://www.hafro.is/prenta.php?ID=19&nanar=1REF=3&fID=21570 ).
Islandske myndigheter har nå besluttet å gjennomføre et nytt tokt i november for å oppnå en
bedre måling av loddebestanden enn hva som ble gjort på toktet i september. Grønland er med
på å finansiere dette toktet. Det meldes om at det vil, som tidligere år, bli gjennomført et nytt
tokt i januar/februar 2016.
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KVOTESITUASJONEN FOR SESONGEN 2015/2016

Tabell 1 viser kvotesituasjonen for Norge i starten av årets sesong, basert på
rammebetingelsene avtalt under kyststatsmøte mai 2015, kvoteelementene fra
«trepartsavtalen», «smutthullavtalen» og årlig kvoteavtale mellom EU og Norge.

Tabell 1: Norsk kvote fordelt på sone ved starten av sesongen 2015/2016
Kvote (tonn)
Kvote
(tonn)
GØS
IØS1
«Trepartsavtalen»
24 000
24 000
24 000
«Smutthullavtalen»
31 165
31 165
Kvote fra EU
20 000
20 000
20 000
Totalt
75 165
44 000
75 165
1

JM
24 000
31 165
20 000
75 165

Fisket i IØS åpnes 1. oktober 2015

I henhold til artikkel 3 i «trepartsavtalen» ble foreløpig norsk loddekvote ved Grønland,
Island og Jan Mayen sesongen 2015/2016 i starten av sesongen satt til 24 000 tonn.
Medregnet loddekvoten fra «smutthullavtalen», samt loddekvantum fra EU er Norges
foreløpige kvote totalt 75 165 tonn i 2015/2016-sesongen.
I revidert bilateral avtale mellom Island og Norge inngått i mai 2015, fikk Norge adgang til å
fiske hele den norske kvoten i Islands økonomiske sone (IØS) fra 1. oktober 2015. Norske
fiskere kunne ikke fiske kvantum relatert til «smutthullavtalen» i Grønlands økonomiske sone
(GØS), man hadde derfor en kvantumsbegrensning på 44 000 tonn lodde i GØS. Til forskjell
fra sesongen 2014/2015 vil Norge ikke «miste» kvantum dersom man ikke fisker i GØS om
sommeren.
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19. oktober 2015 ble norske myndigheter informert om at islandske myndigheter hadde
redusert TAC fra 300 000 tonn til 44 000 tonn. Dette basert på anbefaling fra IMR. Dette
betyr en kraftig reduksjon i den norske kvoten.
Fordelingen mellom kyststatene blir da som vist i tabell 2.
Tabell 2: Fordeling (tonn) mellom kyststatene per 19. oktober 2015 – TAC på 44 000 tonn.
Ny kvote justert
Kyststat Andel
Ny kvote
Overføringer
for overføringer
Island
81 %
35 640
- 31 165
4 475
Grønland
11 %
4 8401
?
4 840
Norge
8%
3 520
+ 31 165
34 685
1

Grønland har byttet lodde med EU som igjen har byttet vekk 20 000 tonn lodde til Norge. Det knytter seg
usikkerhet til denne transaksjonen når kvoten er så kraftig redusert

Når det gjelder kvotebytte mellom Island og Norge har Island gjennom «smutthullavtalen»
fått 8 158 tonn torsk mot at Norge har fått 31 165 tonn lodde. Island har utnyttet denne kvoten
fullt ut.
Grønland byttet vekk 23 100 tonn lodde til EU i sommer. EU byttet videre 20 000 tonn lodde
til Norge i bytte mot 1 512 tonn torsk og 88 tonn hyse N62°N, samt 150 tonn lange og 250
tonn hyse i Nordsjøen. Det knytter seg nå usikkerhet til denne kvoten.
De nye kvotene er gjeldende fra 20. oktober.
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REGULERING AV FISKET SESONGEN 2015/2016

Alle rammebetingelsene ble avklart til slutten av juni og fisket ble åpnet i fiskerisonen ved Jan
Mayen (JM) og GØS den 29. juni. Fisket i IØS er åpent i perioden 1. oktober – 22. februar.
Etter tilbakemelding fra næringen i reguleringsmøtet ble det bestemt å tildele fartøyene
maksimalkvoter etter «universalnøkkelen». Det ble videre bestemt å åpne for et sommerfiske i
GØS og JM, samt vinterfiske i IØS. På bakgrunn av dette ble det fastsatt en totalfaktor på
1,75 som kan fiskes i GØS, JM og IØS med bakgrunn i norsk totalkvote på 75 150 tonn (inkl.
smutthullkvantumet). Fartøyene kan da, innenfor gjeldende regelverk, selv velge hvor deres
kvote skal fiskes. Når det gjaldt sommerfisket fikk Norges Sildesalgslag hjemmel til å
fastsette utseilingsstopp dersom kapasitet innenfor et kvantum på 44 000 tonn meldte utseiling
til GØS. I GØS var det ingen begrensninger på antall fartøy i sonen samtidig.
Et norsk fartøy meldte utseiling til Grønland men fant ikke lodde. Ifølge Norges Sildesalgslag
var isforholdene slik at fartøyet ikke kom seg til de områdene der man hadde fisket lodde
sommeren 2014.
Når det gjelder fisket i IØS etter 1. oktober kan maksimalt 25 norske fartøy fiske samtidig i
IØS. I tillegg kommer 5 fartøy som kan delta i henhold til ”smutthullavtalen”.
Fiskeridirektoratet vil sende en samlet lisenssøknad til Island for alle de norske
ringnotfartøyene når det nærmer seg interesse for å gå til Island. Fartøyopplysningene vil da
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være oppdatert basert på opplysninger i Fiskeridirektoratets merkeregister, samt konsesjonsog deltagerregister på det tidspunkt. Dette for å ha mest mulig oppdaterte fartøyopplysninger i
lisenssøknaden.
Ingen fartøy kan melde utseiling for fiske uten på forhånd å ha meldt fra til Norges
Sildesalgslag. Fartøy som har tatt utseiling skal videre melde fra til Norges Sildesalgslag ved
inngang til IØS. Sildelaget har som tidligere hjemmel til å fastsette innseilingsstopp. Som
tidligere er det behov for en ordning som medvirker til at det ikke deltar flere fartøy samtidig i
IØS enn det Norge har adgang til. Dette forutsettes administrert ved inngangen til sonen av
islandsk kystvakt.
Fiskeridirektoratet ber om at flåten setter seg inn i tilsendt regelverk og lisensdokument slik at
de handler i tråd med islandsk regelverk.
De to siste sesongene har flåten hatt adgang til kvotebytte mellom fiskeslagene lodde ved
Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet. På grunn av lav gytebestand vil det
ikke bli åpnet for et kommersielt loddefiske i Barentshavet i 2016 og det er dermed ikke
anledning til kvotebytte mellom disse to fiskeslagene.
Fiskeridirektoratet har mottatt innspill fra næringen der det bes om at det legges til rette for
kvotebytte mellom lodde ved Island og sild sør for 62°N.
Fiskeridirektoratet forventer ikke aktivitet i det norske fisket etter lodde i IØS før januar 2016.
Dette gjør at vi avventer å justere kvoter og kvotefaktor inntil vi har fått avklaring mht. den
norske kvoten/kvoteelementene, samt resultatet av tokt som skal gjennomføres i nær fremtid.
Vi vil følge situasjonen tett.
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