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Regulering av fisket etter kveite i 2016
Fisket etter kveite er ikke kvoteregulert, og man har per i dag begrenset kunnskap om
bestanden. Bestandssituasjonen sør for 62°N betegnes som svært dårlig, mens det har blitt
registrert en positiv bestandsutvikling nord for 62°N de siste 10-15 årene. Det finnes
imidlertid indikasjoner på at den positive bestandsutvklingen i nord har nådd et vendepunkt,
noe som kan ha sammenheng med et økende beskatningstrykk på bestanden av kveite. Man
ser at et stadig økende turistfiske/ rekreasjonsfiske direkte etter kveite kan være en av
årsakene til at man nå får en reduksjon i kveitebestanden. Det er begrenset kunnskap om hvor
stort omfang rekreasjonsfiske utgjør i så måte.
I vurderingene av reguleringen etter kveite må det tas hensyn til forvaltningsmålet for kveite
nord og sør for 62°N. I sør er forvaltningsmålet å sikre biodiversitet og økosystemets
funksjon. I nord er forvaltningsmålet å øke langtidsutbyttet ut over dagens nivå.
Havforskningsinstitutet gjennomfører årlig et kysttokt i områdene nord for 62°N. Det er ikke
rettet spesielt mot kveite, men gir et bilde av bestanden. Man ser her at innslagene av kveite
har økt i perioden 1995 -2011. Sør for 62°N er det ikke fortatt tilsvarende tokt, og man har
derfor bare fangsttall å forholde seg til. De regisrterte fangstene sør for 62°N er på langt nær
så store som nord for Stadt.
I nord kan veksten av kveitebestanden skyldes de tiltak som har vært iverksatt som påbud om
bruk avsorteringsrist i fisket etter reker og at enkelte fjorder er stengt for rekefiske.
I sør har det vært begrenset med tiltak, og Fiskeridirektoratet ser det viktig med tiltak i dette
området.
Direktefiske etter kveite foregår hovedsaklig med kveitvad (line) og garn. Bifangst av kveite i
garnfisket etter andre arter og da spesielt vinterstid er uunngåelig. Det er viktig å opprettholde
en begrenset bifangstadgang for garnflåten i fredningsperioden for å forebygge uregistrert
omsetning av kveite. En fortsatt lav bifangstprosent vil ikke åpne muligheter for et skjult
direktefiske.
Det drives altså et utstrakt «fritidsfiske», eller rettere «troféfiske» etter kveite, et fiske som er
tilrettelagt av både utenlandske og norske selskaper. Felles for slike tilbud til utenlandske
fritidsfiskere er at det ikke settes noen begrensinger på dette fisket. Dette er også etterhvert
blitt et svært effektivt fiske, hvor det letes etter kveite med de mest moderne utgavene av
ekkolodd og sonar. I områder hvor dette fisket har fått utvikle seg, ser man at det har gått
hardt ut over den lokale mengden.

Det betenkelige med turistfisket/sportsfisket etter kveite er at man går etter de store fiskene –
troféfisken. I mange tilfelle – men slett ikke alle – slipper man storkveitene ut etter å ha
dokumentert fangsten med foto. Vi vet lite om hvordan fiskedødelighet etter fangst og utsett
er. Det man først og fremst er ute etter her, er det store fisken, som er identisk med
stamfisken. Dette vil igjen gå ut over rogn- og yngelmengde påfølgende år.
Det er et tankekors at slikt fiske kan foregå uten at kontroll og reguleringsmyndigheter er
koblet inn.
Forvaltning av kveite:
Minstemålet på kveite er 80 cm, og den er satt på bakgrunn av hvilken størrelsen denne arten
har når den er gytemoden.
Det er forbudt å drive fiske etter kveite sør for 62°N i tidsrommet fra og med 20. desember til
og med 31. mars.
Der er forbudt å drive fiske etter kveite med andre redskaper enn krok nord for 62°N i
tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars.
I fiske etter kveite er det forbudt å bruke garn dersom maskestørrelsen er mindre enn 470 mm.
Det er forbudt å drive fiske etter kveite med garn fremstilt av monofilament eller tilsvarende
materiale.
Garn som benyttes til fiske etter kveite skal røktes minst hver tredje dag.
Under fredningsperioden er det lov å ha 1 % bifangst av kveite. Den regnes i rund vekt basert
på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i perioden fra og med 20. desember
til og med 31. mars.
Forslag til vedtak:
På bakgrunn av overnevnte anbefaler Norges Kystfiskarlag å viderføre gjeldende
forvaltningsregime for kveitefiske i 2016.
Norges Kystfiskarlag krever at Nærings- og Fiskeridepartementet underlegger
fritidsfiskeanlegg/turistfiskeanlegg kontroll på lik linje med vanlige fiskemottak- og -bruk.
I store områder langs kysten er det nødvendig å røkte garna annenhver dag.
Landstyrets vedtak:
Forslaget vedtas med de endringer som er gjort.

