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REGULERING AV FISKET ETTER ØYEPÅL I 2017 - REFERAT   

 

 
1. Innledning 

 

Forslag til regulering av fisket etter øyepål i 2017 ble behandlet som sak 31/2016 på 

Reguleringsmøtet som ble avholdt 2.- 3. november 2016. I det følgende redegjøres det for 

Fiskeridirektørens forslag til regulering, samt et kort referat av kommentarene som fremkom i 

møtet. I tillegg vises det til skriftlige innspill som er tilgjengelig på fiskeridir.no. 

  

2. Reguleringsmøtets behandling og Fiskeridirektoratets tilrådning 

 

2.1 Regulering av fisket 

Øyepål er en kortlevd fisk som blir kjønnsmoden ved 2 års alderen. Inntil 20 % blir 

kjønnsmodne som ettåringer. Den gyter sannsynligvis kun én gang. Dette gjør at variasjoner i 

rekrutteringen har umiddelbar effekt på bestandsutviklingen.  

 

I 2016 gjennomførte ICES en såkalt «benchmark» - evaluering av bestandsestimeringen for 

øyepål. Som følge av evalueringen ble det foretatt enkelte endringer i metodene som anvendes 

for å estimere bestanden. Dette medførte at estimert rekruttering og gytebiomasse ble noe 

nedjustert. Bestandsutviklingen er likevel positiv. ICES viser til at rekrutteringen i 2014 og 

2016 var meget god, mens den i 2015 var på et gjennomsnittsnivå. Basert på en MSY-

tilnærming anbefaler ICES at TAC ikke bør overstige 358 471 tonn i 2017.  

 

I kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2017 informerte den norske delegasjonen EU-

delegasjonen om at Norge vil fastsette en kvote for 2017 som er basert på rådet fra ICES. 

  

Dette innebærer at den norske kvoten settes til 179 235 tonn i 2017, hvilket er 50 % av 

anbefalt TAC og i tråd med praksis.   

 

Tabell 1: Oversikt over norske kvoter og fangster av øyepål i perioden 2007-2016 
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År Kvoter (tonn) Fangster (tonn) 

 NØS EU sonen NØS EU-sonen Totalt 

2007 - 1 000 4 667 55 4 722 

2008 36 500 1 000 6 128 522 6650 

2009 127 170 1 000 36 004 1289 37 293 

2010 80 000 6 000 58 762 6 907 65 669 

2011 3 150 0 3 191 19 3 209 

2012 20 000 5 000 2 756 1 839 4 595 

2013 137 000 20 000 26 807 20 284 47 091 

2014 108 000 15 000 10 049 7 820 17 870 

2015 163 000 15 000 28 558 15 802 44 361 

2016 195 000 15 000 20 965 14 708 35 673 

Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister per 15. oktober 2016. 

 

Sett hen til den høye norske kvoten i 2017, anbefalte Fiskeridirektøren på reguleringsmøtet at 

fisket reguleres med hensyn til å redusere uønsket bifangst. Dette innebærer at et direkte fiske 

begrenses til en periode i sommerhalvåret og ut på høsten. I år var det tillatt å fiske direkte 

etter øyepål i perioden 1. april til og med 31. oktober. Fiskeridirektoratet påpeker at det er 

økende sannsynlighet for innblanding av annen fisk som sild og makrell i slutten av denne 

perioden.   

 

Fiskeridirektøren foreslo derfor at et direkte fiske etter øyepål begrenses til perioden fra og 

med 1. april til og med 31. oktober. Det forutsettes at både Kystvakten og direktoratet 

overvåker fisket og tar i bruk områdestengninger dersom innblanding av annen fisk eller 

yngel blir fremtredende. 

 

Norges Fiskarlag pekte på de store øyepålkvotene som har vært de senere årene og ba 

Fiskeridirektoratet vurdere muligheten for å forlenge perioden ut over 31. oktober slik at 

aktørene får mulighet til å ta en større andel av kvoten.   

 

Fiskeridirektøren bemerket at det ikke er ønskelig å utvide sesongen av hensyn til at faren for 

innblanding av makrell og sild er størst i perioden oktober/november.  

 

 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.  

 

Fiskeridirektøren foreslo videre at Fiskeridirektoratet gis hjemmel til å fastsette 

maksimalkvoter på fartøynivå tilsvarende som inneværende år og at Fiskeridirektoratet gis 

myndighet til å stoppe fisket når totalkvoten eller eventuelle områdekvoter er beregnet 

oppfisket. 

 

Det ble også foreslått å videreføre bestemmelsen om at det ikke skal være tillatt med bifangst 

av øyepål i kolmulefisket med mindre fangsten av øyepål kan avregnes mot fartøyets 

øyepålkvote.  

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette under reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren 

opprettholder forslagene.  
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3. Påbud om bruk av sorteringsrist ved fiske i EU-sonen 

 

I kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2017 ble partene enige om at Norge får 25 000 tonn 

øyepål som kan fiskes i ICES statistikkområde 4. Det ble, som i 2016, stilt som vilkår for å 

fiske på denne kvoten at norske fartøy bruker sorteringsrist. Det er ikke rom for å gjøre unntak 

fra kravet, slik tilfellet er i områder under norsk jurisdiksjon. Hva gjelder spileavstanden i 

risten skal denne, som minimum, tilsvare norske krav, dvs. 35 mm.  

 

4. Fiske etter øyepål i NØS og i EU-sonen på samme tur 
 

Det er utfordrende å dokumentere fangstsammensetningen ved landinger av fisk til 

industriformål. Prøvetakning ved landinger gir ikke et tilstrekkelig bilde av den totale 

fangstsammensetningen, og derfor er det per dags dato ikke etablert et troverdig estimat av de 

kvanta bifangst (konsumfisk) som går uregistrert til oppmaling.  

 

I fisket etter øyepål og kolmule er det ved fiske i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon 

påbud om bruk av sorteringsrist, jf. forskrift om utforming og innmontering av sorteringsrist i 

fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål (forskriften) § 2. I forskriftens § 3 er det 

gjort unntak fra påbudet for fartøy som er egnet, bemannet og utstyrt for produksjon av fisk til 

konsum under forutsetning at konsumfisken blir tatt vare på og omsatt til konsum.  

 

Inneværende år er det om lag 12 trålere med pelagisk tråltillatelse som har utøvd fiske med 

småmasket trål uten sorteringsrist i fisket etter øyepål og kolmule. Dette skaper 

kontrollutfordringer med hensyn til å estimere fangstsammensetningen ved landing.      

 

Som nevnt i avsnitt 3 er det påbud om sorteringsrist ved fiske i EU-sonen. Det er ikke unntak 

fra påbudet tilsvarende som i NØS. Dette medfører at det er enklere å kontrollere fangsten når 

det landes fangster tatt i EU-farvann enn tilfellet er når det landes fangster tatt i NØS. Dersom 

fartøyet fisker i begge sonene på samme tur vil det likevel være vanskelig å kontrollere 

fangsten.  

 

Som følge av at det er ulike reguleringer i NØS og i EU-sonen hva gjelder bruk av 

sorteringsrist i fisket etter øyepål foreslo Fiskeridirektøren på reguleringsmøtet at fartøy som 

fisker øyepål i NØS ikke kan fiske øyepål i EU-sonen før fangsten som er tatt i NØS er landet. 

Tilsvarende vil det ikke være anledning for fartøy som fisker øyepål i EU-sonen å fiske 

øyepål i NØS før fangsten som er tatt i EU-sonen er landet.        

 

Det fremkom ingen kommentarer til dette under reguleringsmøtet. Fiskeridirektøren 

opprettholder forslaget.  

 

 

 

 

Stein-Åge Johnsen   

seksjonssjef    

 

 Andreas Haugstvedt 

 rådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 



 4 

 

 

 

 

Kopi til:    

Robert Misund    

Snorri Palmason    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


