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Sak 7/2016 - Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2017 
 
Norges Kystfiskarlag anbefaler med bakgrunn i ICES sine anbefalinger følgende regulering 
av fisket etter torsk nord for 62 grader i 2017: 
 
Ettersom råstoffkvalitet er det fortrinnet som må dyrkes for at norsk sjømatindustri skal kunne 
være internasjonalt konkurransedyktig, mener Norges Kystfiskarlag at nettopp hensynet til 
kvalitet må vektlegges vesentlig tyngde i forvaltningen og reguleringen av fiskeriene 
fremover. Det må videre legges til rette for at størst mulig andel av totalkvoten kan leveres og 
omsettes fersk, og at kvalitetskravene overholdes for å oppnå best mulig pris i markedene.   
 
Av denne grunn mener vi derfor at kystflåten bør prioriteres i fordelingen av nordøstarktisk 
torsk. Økt miljøfokus fra marked og forbrukere, i tillegg til at landindustrien etterspør mer 
fersk levering, taler også for en slik ressursfordeling. Kystflåten må sikres en ressursandel av 
den norske totalkvoten, der konvensjonelle havfiskefartøy og kvotebytte med tredjeland 
avregnes havfiskeflåtens andel. Det må i henhold til dette skilles klart mellom havgående 
fartøy og kystfartøy i reguleringene. Avsetninger til ulike ordninger må tilsvarende avregnes 
totalkvoten før fordeling på de enkelte gruppene.  
 
 
Med dette som bakteppe mener Norges Kystfiskarlag at: 
 

• Det må sikres at det avsatte kvantumet til kyst faktisk forbeholdes denne flåtegruppen 
 gjennom å stoppe den utglidningen av kystfartøygruppen og overføringen av kvantum 
 oppover i lengdegruppene, som reguleringen med fri lengdeutforming i kystflåten har 
 medført.  
 

• Det er behov for å revidere delingsbrøken mellom kyst og hav (trålstigen), som har sitt 
opphav fra en tid hvor trålerne forsynte landindustrien med ferskt råstoff.  

 
 
 



 

 

Norges Kystfiskarlag går på denne bakgrunn inn for følgende fordeling av fastsatt kvote av 
nordøst arktisk torsk og norsk kysttorsk i 2017: 
 
 

Fartøygruppe Nordøst arktisk torsk Norsk kysttorsk 
   

 Prosent Tonn Prosent Tonn 

 Havfiskeflåten 
     Trålere 
      Konv. Fartøy over 28 m 

 
15 % 
10 % 
5 % 

 

 
 
 
 

  

Kystflåten 
    Konv. Fartøy under 28 m 

 
85 % 

 
     

 
100 % 

 
 

 
 

• Dagens inndeling i fire reguleringsgrupper videreføres.  
 

• Det bes fastsatt ufravikelige sperregrenser på henholdsvis 11, 15, 21 og 28 meter 
faktisk lengde for overføring av kvantum mellom lengdegruppene gjennom 
strukturering og kvotesalg, og der spesielt den frie fartøyutformingen i kystflåten gjør 
det vesentlig å sikre at kvantum ikke overføres mellom lengdegruppene. 

 
• Fartøy med største lengde over 28 meter må ikke tillates å fiske torsk eller annen 

hvitfisk på kystflåtens kvoteandel som en konsekvens av at myndighetene har lagt til 
rette for fri fartøyutforming i kystflåten. Fartøy over 28 må reguleres som havgående, 
og avregnes havflåtens kvoteandel.   

 
• Det anbefales at alle fartøy med faktisk lengde mellom 11 meter og opp til 28 meter 

gis faste garanterte fartøykvoter i de kvoteregulerte hovedfiskeriene.  
 

• For fartøygruppen med hjemmelslengde under 11 meter settes en overregulering på 25 
prosent ved årets begynnelse for fartøy med største lengde under 11 meter. For fartøy 
med største lengde på og over 11 meter settes en overregulering på 12,5 prosent ved 
årets begynnelse. Overreguleringen kan økes dersom det er nødvendig utover i 
sesongen. Kvotefleksordningen gjør en slik regulering uproblematisk. 

 
 
 
Landsstyrets vedtak: 
 
Forslaget vedtas med de endringer som er gjort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Regulering av fisket etter kysttorsk nord for 62° N i 2017 

 
Norges Kystfiskarlag støtter gjenoppbyggingsplanen. 
 
Torskefiskets betydning for kystfiskeriene, bosetting og sysselsetting tilsier at kystflåten må 
tilgodeses med en ressursandel som sikrer opprettholdelse av flåten på minimum dagens nivå, 
og som legger til rette for en nødvendig rekruttering. Dette innebærer at kystflåten må 
prioriteres i fordelingen. 
 
Samme atferdsregulering som for nordøstarktisk torsk skal gjelde. I tillegg vil vi presisere: 
 

• Norges Kystfiskarlag vil igjen kreve at havforskerne i samråd med fiskere iverksetter 
forskningstokt etter kysttorsk i de områder der denne faktisk befinner seg.  
 

• Norges Kystfiskarlag anbefaler at den avsatte kvoten av kysttorsk i sin helhet 
forbeholdes kystflåten under 28 meter. En slik prioritering vil være i tråd med 
hensynet til en bærekraftig ressursutnyttelse. Reguleringen må videre legge til rette for 
en langsiktig bærekraftig forvaltning som kan sikre en fortsatt god ressurstilgang. 

 
• Ytterligere innstramninger i kysttorskevernet, som rammer kystflåten som fisker med 

garn, line og juksa, kan ikke aksepteres. 
  

• Skal kysttorskvernet bli effektivt, må snurrevadfiske på kysttorskens gytefelt forbys 
fra påske til 15. juni. 

 
• Norges Kystfiskarlag ber om at det innhentes mer kunnskap om mulige alternative 

forklaringsvariabler til en stadig minkende kysttorskbestand. Ettersom flere år med 
atferdsregulering i fiskeriene ikke har bidratt til å få opp bestanden, er det nærliggende 
å undersøke påvirkninger av temperaturøkninger i fjord og hav, oppdretts- og 
turistfiskevirksomhet kan ha på bestanden.  

 
 
 
Landsstyrets vedtak:  
 
Forslaget vedtas med de endringer som er gjort. 


