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REGULERING AV F'ISKET ETTER TORSK OG HYSE I2OI7
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet27. oktober 2016 drøftet regulering av fisket etter torsk og hyse
nord for 62o N og fattet følgende vedtak:

<1.<Norges Fiskarlag viser til at i den 46. sesjonen i den blandede norsk-russiske
fiskerikommisjonen ble det enighet om en totalkvote av torsk på 890 000 tonn. Dette gir Norge
en totalkvote til fordelingpä 399 523 tonntorsk nord for 62o N.

2. Norges Fiskarlag krever at det for 2017 blir foretatt fordeling av eventuelt ubenyttet
tredjelandskvantum så snart som mulig etter at det er avklart om noe blir ufordelt.

Det er fortsatt relativt store kvanta som går til dekning av ulike formåI, noe som er beklagelig
sett i forhold til det behovet som er for at yrkesfiskerne skal kunne levere råstoffjevnt til
industrien. Norges Fiskarlag mener prinsipielt at det er urimelig med slike særordninger, og
krever at ordningen awikles snarest mulig. Det må være en forutsetning at det enkelte fartøy
har en oversikt over og tilgang til egen kvote fra årets begynnelse.

3. Fordeling nasional kvote
Norges Fiskarlag tilrär attotalkvoten, med eventuelle tillegg av tredjelandskvoten, fordeles etter
vedtatt fordelingsnøkkel mellom gruppene slik dette framkommer i landsmøtevedtak6107.

Med bakgrunn i at det etablert kvotefleksibilitet på gruppenivå mellom kvoteår i fisket etter
torsk, må det foretas avregning ved årsskiftet før gruppekvotene fordeles päfartøynivå. Dette
må også tas hensyn til når det skal vurderes reguleringsopplegg for den enkelte gruppe,
eksempelvis i forhold til overregulering som kan legges inn.

4. Trålfisket.
Norges Fiskarlag tilrår at fisket etter torsk nord for 62o N fordeles på deltakende trälfartøy etter
samme hovedprinsipp som for 2016.

5. Fisket med konvensjonelle havfiskefartø.y.
Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten av torsk til konvensjonelle havfiskefartøy fordeles som
fartøykvoter på deltakend e fartøy.

6. Fisket med konvensjonelle redskaper.
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Gruppekvoten for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper nord for 62" N tilrår Norges
Fiskarlag fordeles i henhold til landsmøtevedtak 6107 om langsiktig fordeling av ressursene.

7. Konvensjonelle kystfiskefartøy med lasteromsvolum under 500 m3 i lukket gruppe.
Norges Fiskarlag understreket ved utarbeidelse av reguleringsopplegget for 2014 at det måtte
legges inn en overregulering som tok høyde for at kvotene ble økt og at tilgjengeligheten kunne
variere for de enkelte lengdegruppene.

De erfaringer man har etter at sesongene i2015 o92016 er over, er at reguleringsopplegget for
de fleste gruppene har truffet rimelig bra. Dette kan ikke sies for fartøy med hjemmelslengde
under I I meter. Mye av årsaken til situasjoneni20l6 var at gruppen overfisket gruppekvoten i
2015, noe som ble fratrukket årets kvote.

Samtidig var kombinasjonen av gode forhold (vær og tilgiengelighet) og høyere overregulering
uheldig, noe som medførte tidlig stopp for fartøyene som fisket på maksimalkvotene. Norges
Fiskarlag viser til at et er mange som ønsker større grad av forutsigbarhet i fisket etter torsk, en
forutsigbarhet som i det vesentligste bare kan oppnås gjennom å garantere kvoten til det enkelte
fartøy.

Det er åpnet for kvotefleksibilitet i fisket etter torsk, og dette bør reguleringsoppleggettahøyde
for. Norges Fiskarlag mener atfor 2077 bør det legges inn en overfordeling omtrent rundt
nivået som var i 2016 for gruppene med hjemmelslengde større enn I I meter. Norges
Fiskarlag tilrår at det for fartøy som fisker i lukket gruppe kyst og som har en hjemmelslengde
under 11 meter, for 2017 gis en overregulering på 25 o/o.For fartøy med faktisk lengde over I I
meter og hjemmelslengde under 11 meter gis det en oveffegulering på 12.5 %.

8. For øvrige fartøy videreføres reguleringene som for 2016.

9. Bifangstavsetning eller ferskfiskbonus.
Norges Fiskarlag viser til at begrunnelsen for ferskfiskordningen har fra myndighetene vært å
spre landingene gjennom året. Men det må erkjennes at det både er områder og fiskere som
taper andeler når denne ordningen benyttes.

Norges Fiskarlag mener at det for 2017 avsettes et kvantum til ferskfiskordningen som er på
samme nivå som for 2016, forutsatt at oppstartsdatoen for ordningen seffes til 3. april 2017 ogat
det gis anledning til å ha inntil 30 % innblanding av torsk.

l0.Samfiske.
Norges Fiskarlag tilrår etter en helhetsvurdering at samfiskeordningen for fartøy i lukket gruppe
med hjemmelslengde under 11 meter videreføres for 2077 med de justeringer som ble foretatt
for inneværende år.

11.Åpen gruppe
Norges Fiskarlag går inn for å videreføre kvoterammen for åpen gruppe innenfor etablert
kvoteandel. Fiskarlaget går videre inn for å videreføre gjeldende kvotestige med garanterte
kvoter og maksimalkvoter, men vil advare mot å sette overreguleringen for ekspansivt.
Fiskarlaget frykter at det økende fiskepresset innenfor åpen gruppe vil føre til betydelige
utfordringer med hensyn til å holde kvoterammen. Denne utviklingen er særlig blitt forsterket
etter at de særskilte kvotene knyttet til kystfiskekvoten er blitt så høye.

l2.Norges Fiskarlag krever at det ved årets begynnelse ikke gis adgang til fritt fiske for noen fartøy
i åpen gruppe.

Fiskarlaget mener for øvrig at skillet i kvotenivå mellom de fartøyene som er registrert i
kommunene som omfattes av STN-området og øvrige fartøy er blitt alt for stor, noe som er
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påpekt fra Fiskarlaget ved flere anledninger.

l3.Kysttorsk
orges Fiskarlag krever at når det åpnes for fiske etter torsk for fartøy over I I meter i
Henningsværboksen, så skal også snurrevadfartøy under l5 meter slippes inn.

Norges Fiskarlag opprettholder også kravet om at snurrevadfartøy under 15 meter slippes
innenfor fiordlinjene fra Sildmylingen og østover

l4.Kvotebonus.
Norges Fiskarlag krever at kvotebonusordningen for fiske til levendelagring avvikles etter
2017.>>

B) REGULERING AV FISKET ETTER HYSE 12016.

1. Partene i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen ble i den 46. sesjon enig om å sette
en totalkvote for norsk-arktisk hyse på 233 000 tonn. Deffe gir en norsk kvote for 2017 pãll3
564 tonn, inkludert kvoteavsetning til forskning.

Norges Fiskarlag forutsetter at dette kvantum fordeles i samsvar med landsmøtevedtak i sak
6/07.

2. Trålgruppen.
Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten til fartøy som fisker hyse med träl følger de samme
hovedprinsipper som for 2016, herunder avsetninger til fartøy med seitråltillatelse.

3. Det tilrås videre at kvotene til fartøy som fisker med trål utdeles som garanterte kvoter uten
overregulering.

4. Konvensjonelle havfi skefartøy.
Norges Fiskarlag tilrår at konvensjonelle havfiskefartøy som fisker etter hyse tildeles garanterte
kvoter uten overregulering.

5. Konvensjonelle fartø.y med lasteromsvolum under 500 m3.
Norges Fiskarlag tilrår at det etableres kvoteregulering for kystfartøy under 500 m3 fra årets
begynnelse, og at hovedprinsippene fra2073 videreføres. Dette innebærer at gruppekvoten
fordeles i fire reguleringsgrupper (Finnmarksmodellen) etter intensjonen i landsmøtevedtak
6i07. Fordelingen framkommer som summen av kvotefaktorer med basis i fartøyenes
hjemmelslengde.

Norges Fiskarlag tilrär atreguleringen for 2017 baseres på den kvotestigen som ble etablert i
hysefisket i forbindelse med innføring av Finnmarksmodellen, og som ble benyttet i
reguleringen for 2013.

6. Overregulering.
Norges Fiskarlag går inn for at det gis en overreguleringi20lT som følger:

Hjemmelslengde
Under l1 m
rr-14,99 m
15-20,99 m
2l meter og større

Overregulering
1600 %
450%
400%
400%

Is

7. Det enkelte fartøy gis en overregulert maksimalkvote, og i bunnen gis en garantert kvote. Videre



må de samme prinsipper knyttet til overregulering og hjemmelslengde/faktisk lengde gjelde i
hysefisket, på samme måte som i torskefisket nord for 62"N. Dette betyr at det også må
fastsettes maksimalkvoter for fartøy med hjemmelslengde under I I meter.

8. Bifangst konvensjonelle kystfiskefartøy
Norges Fiskarlag tilrår at det i fisket etter hyse blir anledningäha inntil 30 %obifangst av hyse
ved fiske etter andre fiskeslag når fisket stoppes eller maksimalkvoten er blitt fisket.

Det avsettes et kvantum av gruppekvoten for konvensjonelle kystfiskefartøy som skal dekke
denne bifangsten. Tradisjonelt er det et hovedfiskeri som drives etter hyse, slik at det ikke er
behov for noe stor avsetning. Avsetningenbør også sees i sammenheng med hvilken
overregulering o g fakti ske kvotestørrelser som fastsettes.

9. Äpen gruppe
Norges Fiskarlag går inn for å videreføre kvoterammen for åpen gruppe innenfor etablert
kvoteandel. Norges Fiskarlag krever videre at det ved årets begynnelse ikke gis adgang til fritt
fiske for noen fartøy i åpen gruppe.

Med hilsen
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