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REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NAFO-OMRÅDET I 2017
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SAMMENDRAG

Fiskeridirektøren foreslår at to torsketrålere får adgang til å delta i fisket etter torsk i
underområde 3M i 2017.

2

FISKET I 2016

På årsmøtet i NAFO i september 2015 ble man enige om en totalkvote på 13 931 tonn torsk i
3M. Med en andel på 9,25 % av TAC til Norge utgjorde da den norske kvoten 1 289 tonn torsk.
Dette var en økning på 13 tonn fra 2015.
Etter i en årrekke å ha vært regulert som et «olympisk fiske» endret Fiskeridirektoratet
reguleringen av fisket etter torsk i NAFO-området i 2016 etter innspill fra Norges Fiskarlag.
Bakgrunnen for endringen var en økende interesse for fisket etter torsk i NAFO-området, både
blant linefartøy og trålfartøy. Det ble vist til at de konvensjonelle havfiskefartøyene de siste
årene hadde begynt fisket i januar, og at kvoten dermed var oppfisket lenge før trålerne vanligvis
ville starte sitt fiske. Det ble på denne bakgrunn fremmet forslag om at konvensjonelle
havfiskefartøy og trålfartøy skulle få adgang til å delta i fisket etter torsk i NAFO-området
annethvert år. Det ble også foreslått at deltakelse i fisket skal avgjøres ved loddtrekning og en
rulleringsordning. Reguleringen for 2016 ble fastsatt i samsvar med dette forslaget, og tre
konvensjonelle havfiskefartøy ble gitt adgang til å delta.
I 2016 ble 1 318 tonn fisket, noe som innebærer et overfiske på 29 tonn. Det siste fartøyet
avsluttet fisket den 17. april.

Tabell 1: Fangst og deltakelse i fisket etter torsk i 3M i årene 2011-2016
År

Kvote (tonn)

Fangst (tonn)

2011
2012
2013
2014
2015
2016

925
859
1 305
1 343
1 276
1 289

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret i Fiskeridirektoratet per 5. august 2016

1

1 117
826
1 320
1 348
1 281
1 318

Antall fartøy
2
1
1
2
4
3
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REGULERING AV FISKET I 2017

På årsmøtet i NAFO i september 2016 ble det fastsatt en totalkvote på 13 931 tonn torsk i 3M i
2017. Med en andel på 9,25 % av TAC til Norge utgjør den norske kvoten 1 289 tonn torsk, noe
som tilsvarer kvoten i 2016.
Fiskeridirektøren viser til diskusjonen i forkant av reguleringsmøtet høsten 2015, og foreslår at
fisket etter torsk i NAFO-området i 2017 begrenses til fartøy med torsketråltillatelse. For å sikre
at kvoten i NAFO-området blir fisket foreslår Fiskeridirektøren at det settes en siste frist for
utseiling. Utseilingsfristen foreslås satt til 15. mars 2017.
Fartøy som skal delta i fisket i NAFO-området må ha observatør om bord når fisket begynner.
Fiskeridirektoratet har som tidligere engasjert det kanadiske firmaet Sea Watch til å stille
observatører til disposisjon om bord på norske fartøy. Kostnadene belastes det enkelte fartøy.

Fiskeridirektøren foreslår at to fartøy med torsketråltillatelse gis adgang til å delta i fisket etter
torsk i NAFO-området i 2017. Fiskeridirektøren foreslår videre at siste frist for utseiling settes til
15. mars 2017.

Fiskeridirektøren foreslår at hvert fartøy kan fiske en fartøykvote på 644,5 tonn torsk.
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