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OPPDATERT FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET
ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK
1. Innledning
Det vises til direktoratets forslag til forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og
Skagerrak i 2017 som ble oversendt til NFD 2. desember.
De bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU er nå avsluttet. Avtalt TAC på torsk ble
39 220 tonn i Nordsjøen og 5 744 tonn i Skagerrak. Norge har en andel på 17 % i Nordsjøen
som tilsvarer en norsk kvote på 6 667 tonn. Etter overføring til Sverige (382 tonn) kan norske
fartøy fiske 6 285 tonn torsk i Nordsjøen i 2017 før avsetning (50 tonn) til forsknings- og
forvaltningsformål. I Skagerrak utenfor grunnlinjen er totalkvoten for norske fartøy 186 tonn.
I tråd med forslaget som ble lagt frem på reguleringsmøtet settes det av 1 100 tonn av
totalkvoten i Nordsjøen til bifangst i trålfisket og 400 tonn bifangst for fartøy som fisker med
konvensjonelle redskaper uten adgang til å drive et direkte fiske etter torsk.
Gruppekvoten for fartøy med adgang til å drive direkte fiske etter torsk i Nordsjøen blir da
4 735 tonn. Dette er 1 191 tonn mer enn forutsatt i direktoratets forslag 2. desember. I lys av
at gruppekvotene øker noe i forhold til årets kvote, og at 2016-kvoten sannsynligvis ikke vil
bli oppfisket, foreslås det av maksimalkvotene settes noe høyere i 2017 enn i 2016. Dette er
reflektert i vårt oppdaterte forskriftsforslag.
I Skagerrak er som nevnt totalkvoten for norske fartøy 186 tonn. Det foreslås å sette av 70
tonn til bifangst, slik at gruppekvoten for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i
Skagerrak blir 116 tonn.
For øvrig opprettholdes forslaget som ble sendt 2. desember.
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