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REGULERING AV F'ISKET ETTER TORSK SØR F''OR 62N I2OI7

Norges Fiskarlag behandlet i landsstyrem øte 27 . oktober 201 6 regulering av fisket etter torsk sør for
62" N i2017 og fattet følgende vedtak:

<<Norges Fiskarlag viser til at kvoten av torsk sør for 62o N er et av elementene i kvoteavtalen
mellom EU og Norge, og kvoterammen forventes ikke avklart før i første halvdel av desember
d.å. Kvoterådet fra ICES indikerer at det kan forventes en reduksjon i totaluttaket.

Kvoterammen av torsk i Nordsjøen er fortsatt ikke på et nivå som gir rom for å anvende
Finnmarksmodellen i torskefisket for lukket gruppe konvensjonelle. Trålgruppene må fortsatt
forholde seg til bifangstregler.

Skagerrak
Norges Fiskarlag tilrår at det ved fiske i Skagerrak etter andre arter enn torsk og med andre
redskap enn reketråI, gis anledning til å ha2.5 o/o innblanding av torsk i fangstene. For fartøy som
fisker med trål etter kreps (krepsehåling) tilrås det likevel at disse gis anledning til å ha inntil l0
% bifangst av torsk. Fartøy som fisker etter reker i Skagerrak tilrås også å ha inntil I 0 % bifangst
av torsk når det fiskes etter reker, samt at dette avregnes etter rekeperioden.

Norges Fiskarlag viser til utviklingen som var i utnyttelse av kvoten av torsk med en høy
innblanding i blant annet fisket med snurrevad. Dette medførte at fartøy som fisket med snurrevad
fikk redusert tillatt innblanding av torsk til 5 %. Norges Fiskarlag tilrår at det også i2017 bare gis
anledning for snurrevad å ha inntil 5 % innblanding av torsk når det fiskes i Skagerrak etter andre
arter.

Direkte fiske etter torsk.
I utgangspunktet er direkte fiske etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene fortsatt forbudt, med
unntak av en gruppe fartøy som i 2005 fikk dispensasjon fra dette forbudet. Maksimalkvoten for
denne gruppen er 10 tonn. I tillegg kan fartøy med største lengde under 1 I meter fiske inntil 5

tonn torsk med juksa i perioden l. mai til 30. juni, dersom eier/høvedsmann er registrert på blad B
i fiskermanntallet og fartøyet ikke har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med
konvensj onelle redskap i Nordsjøen.

Norges Fiskarlag tilrår å videreføre gjeldende regime for fisket etter torsk i Skagerrak i2017.
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Nordsjøen
For de fartøyene som driver et direkte fiske etter torsk sør for 62o N, tilrår Norges Fiskarlag at

hovedprinsippene i reguleringene for 20 I 6 videreføres i 2017 .

Norges Fiskarlag tilrår at det settes en maksimalkvote til det enkelte fartøy som er på samme nivä
som i 20 1 6, og at det legges inn en garantert kvote i bunnen for 2017 .

For fartøy som fisker med krepsetrål i Nordsjøen, vil Norges Fiskarlag tilrå videreføring av
gjeldende bifangsþrosenter, slik at det gis anledning til å ha en innblanding på 20 %o. Tilsvarende

at det i fisket med torske- og seitrål tillates en tillatt innblanding pil 5 % ved landing.

For fartøy som fisker med reketrål er nødvendig at den tillatte innblanding av torsk i fisket etter

reker settes til 10 % når det fiskes i Nordsjøen. Dette ut fra at mengde reker kan være så lavt at

noen ffi torsker i fangsten vil føre til at en grense pä 5 % raskt overskrides, og at denne avregnes

pr rekeperiode.

For 2017 vil Norges Fiskarlag tilrå at fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, og som

ikke far delta i et direkte fiske etter torsk sør for 62" N, gis anledning til å ha inntil 25 % bifangst
av torsk ved fiske etter andre fiskeslag. I tidsrommet fra og med 1. mai til og med 31. desember

tilrås det atfartøy som fisker med konvensjonelle redskaper gis anledning til å ha inntil35 %o.

Norges Fiskarlag tilrår at avgrenset nordsjøtrål / nordsjøtrål gis anledning til å ha inntil20 o/o

bifangst av torsk ved fiske etter andre arter, mens fartøy som driver partråling gis en tillatt
innblanding pä20 % i perioden januar til april og l0 % i perioden mai til desember. Dette
innebærer at ordningen der disse fartøyene kunne ha inntil 50 tonn awikles.>
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