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REGULERING AV FISKET ETTER KOLMULB I2OI7

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 26. oktober 2016 ogfattet slikt
vedtak:

<<Bestandssituasjonen, avtaler og totalkvote
ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen følges så bør fangstene i2017 ikke overstige I 342 330
tonn. Dette innebærer at kvoterådet har øktmedT3Yo sammenlignet med fiorårets anbefaling pâ 776
391 tonn, og med 17Yo sammenlignet med fangstprognoser for 2016.

Norges Fiskarlag viser til at det foreløpig ikke er inngått en kyststavtale om kolmule for 2077.Det
vises videre til landsstyrevedtak 53116 av 5.6.2016 knyttet til spørsmål om forhandlinger om pelagiske
bestander - status - videre strategi.

Kvotefordeling mellom fartøygrupper
Norges Fiskarlag legger til grunn at kvotefordelingen mellom kolmuletrål og pelagisk trållnordsjøtrål
fastsettes i samsvar med landsmøtevedtak6/07 med22% til pelagisk trållnordsjøtrål og resterende til
kolmuletråI.

Kvotefl eksibilitet over årsskiftet
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen videreføres i2017 etter samme mønster som i
201 6 for begge reguleringsgruppene.

Adgangsregulering i ulike soner
Farvannsadgang i andre lands soner må fordeles basert på kvoteandelene til de to gruppene, med
mulighet til å justere mellom gruppene iløpet av sesongen for å utnytte den maksimalt.

X'artøykvoteregulering - kolmuletrål
Det foreslås at kolmuletrålgruppen reguleres med faste fartøykvoter basert på summen av
kvotefaktorer etter samme modell som i 2016. Dette innebærer egen delkvoteenhet for fiske i andre
lands soner.

Fartøykvoteregulering - pelagisk trål/nordsjøstrål
Det legges til grunn at fartøy med pelagisk tråltillatelse nytter konsesjonskapasitet fastsatt i medhold
av konsesjonsforskriften av 13. oktober 2006. For fartøy med nordsjøtråltillatelse så legges det til
grunn at man nytter konsesjonskapasitet på grunnlag av godkjent faktisk lasteromsvolum pr. 3. februar
2006.
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Kvotene fastsettes med basis i forannevnte referansegrunnlag, og det må fastsettes delkvoteenhet for
fiske i andre lands soner.

Sorteringsrist nord for 62oN
Fiskarlaget legger til grunn at prøveordningen med å kunne benytte sorteringsrist med spilavstand på
55 mm i området nord for 62oN videreføres i2017.

Kontroll - sjekkpunkter
Fiskarlaget viser til at EU i 2006 innførte et særlig omfattende konhollsystem, inklusive en omfattende
sjekkpunktordning, for kolmulefisket. Kontrollordningen er fortsatt under utvikling. Fiskarlaget
beklager at det fortsatt ikke har vært mulig å Ë til hensiktsmessige tilpasninger av sjekkpunktene i
EU-sonen. Ovennevnte spørsmål må derfor tas opp på nytt under pågående kvoteforhandlinger
mellom Norge og EU.>
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