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REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62° N I 2017
1. Innledning
Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2017 ble behandlet på
Reguleringsmøtet 2. november 2016.
På den 38. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i 2009 ble partene
enige om en fordelingsnøkkel for blåkveite. Etter denne fordelingsnøkkelen har
Norge en andel på 51 %, Russland har 45 %, og 4 % avsettes til tredjeland.
På møtet i fiskerikommisjonen høsten 2016 ble partene enige om en totalkvote på
24 000 tonn blåkveite for 2016. Dette innebærer en kvote til Norge på 12 225 tonn,
hvorav 750 tonn i henhold til protokollen kan avsettes til forskningsformål.

2. Fordeling av norsk kvote
Fra og med 2014 er det lagt opp til at forskning og overvåking ikke lenger skal
finansieres gjennom tildeling av forskningskvoter. Fiskeridirektøren legger likevel til
grunn at det vil være behov for forskningskvoter i enkelte tilfeller, for eksempel for å
dekke uunngåelig fangst ved bruk av forskningsfartøy til gjennomføring av
forskning, praktiske redskapsforsøk og lignende. Fiskeridirektøren legger til grunn at
det avsettes 85 tonn blåkveite til forskningsformål i 2017.
Tilsvarende som tidligere år foreslo Fiskeridirektøren at 60 % av totalkvoten avsettes til
kystflåten.

Norges Fiskarlag har i sitt innspill til Reguleringsmøtet foreslått at fordelingen av
blåkveitekvoten skal følge hovedprinsippene for regulering av fisket etter blåkveite i
2016, korrigert for premissene i landsmøtevedtak 6/07 når det gjelder fordeling
mellom reguleringsgruppene og kvoter på fartøynivå. Norges Fiskarlag har videre
understreket at næringen etter omfattende forhandlinger har kommet frem til
enighet om at den norske totalkvoten skal fordeles med 47 % til kystfiskeflåten, 33 %
til trålflåten og 20 % til konvensjonelle havfiskefartøy. Det er også vist til at det bør
innføres deltakerregulering i fisket etter blåkveite.
Norges Kystfiskarlag har i sitt innspill til Reguleringsmøtet lagt til grunn en fordeling
som innebærer en større andel til kystfiskeflåten.
Fiskeridirektørens beslutning:
Gjeldende fordeling mellom reguleringsgruppene videreføres.

3. Regulering av det direkte kystfisket
Kvoten for det direkte kystfisket i 2016 vil utgjøre 7 100 tonn.
3.1 Fiskeperioder
Fiskeridirektøren foreslo å videreføre ordningen med å regulere fisket etter blåkveite
innenfor avgrensede perioder.
Tilsvarende som inneværende år foreslo Fiskeridirektøren at fisket i 2017 reguleres
med to perioder der fisket stoppes når periodekvotene er beregnet oppfisket. Fisket
ble foreslått avviklet fra og med 22. mai og fra og med 24. juli, med periodekvoter på
henholdsvis 70 % i første periode og 30 % i andre periode. For å ta høyde for
vanskelige vær- og fangstforhold ble det også for 2017 foreslått å gi fartøyene
anledning til å delta i begge periodene.
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Reguleringsmøtets behandling og tilrådning:
Norges Fiskarlag var enig i at periodereguleringen i kystgruppen videreføres i 2017.
Norges Fiskarlag har i sitt innspill videre vist til at kvoten bør fordeles på en slik
måte at en i størst mulig grad unngår refordelinger.
Sjømat Norge mente også at ordningen med to perioder bør videreføres, men at det
bør settes en siste fangstdato for første periode. Dette vil gi større forutsigbarhet og
en enklere planlegging for industrien.
Fiskeridirektørens beslutning:
Fartøy under 28 meter som fisker med konvensjonelle redskap gis adgang til et
direkte fiske etter blåkveite i to perioder, fra og med henholdsvis 22. mai og 24. juli
2017 til periodekvotene er beregnet oppfisket.
70 % (5 000 tonn) av kystflåtens kvote kan fiskes i første periode og 30 % (2 100 tonn)
i andre periode.
3.2 Maksimalkvoter
På bakgrunn av økningen i totalkvoten foreslo Fiskeridirektøren en økning av
maksimalkvotene for 2017:

Største lengde
0 - 13,9 meter
14 – 19,9 meter
20 – 27,9 meter

Maksimalkvote
20 tonn
22,5 tonn
25 tonn

Reguleringsmøtets behandling og tilrådning:
Norges Fiskarlag har i sitt innspill til Reguleringsmøtet foreslått maksimalkvoter på
omtrent samme nivå som i 2016.
Norges Kystfiskarlag har i sitt innspill foreslått fartøykvoter på 14, 17 og 20 tonn etter
tilsvarende stige som inneværende år.
Fiskeridirektørens beslutning:
Maksimalkvotene fastsettes i samsvar med forslaget i saksdokumentet.
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3.3 Bifangst
Fiskeridirektøren foreslo å videreføre bifangstordningen for konvensjonelle
kystfartøy fra 2016, med et maksimalt tillatt kvantum for bifangst på 20 tonn for
konvensjonelle kystfartøy over 28 meter største lengde.
Reguleringsmøtets behandling og tilrådning:
Norges Fiskarlag har i sitt innspill til møtet foreslått at konvensjonelle kystfartøy over
28 meter største lengde gis en kvote som for største kystfiskefartøy med adgang til å
delta i direktefisket. Denne kvoten må kunne benyttes både til et direkte fiske og til
dekning av bifangst.
Fiskeridirektørens beslutning:
Når det gjelder konvensjonelle kystfartøy over 28 meter største lengde vises til at
denne gruppen utgjør mer enn 50 fartøy. Dersom disse skal tildeles en kvote som
skal kunne tas i et direktefiske, vil det innebære et betydelig kvantum på bekostning
av de øvrige gruppene. Etter Fiskeridirektørens oppfatning er det følgelig ikke rom
for en liberalisering av reguleringen for denne gruppen.
Gjeldende bifangstregler for konvensjonelle kystfartøy videreføres.

4. Regulering av fisket for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere
Fiskeridirektøren foreslo i saksdokumentet en økning av fartøykvotene for
konvensjonelle havfiskefartøy og trålere fra 66 tonn inneværende år til 71 tonn i 2017.
Reguleringsmøtets behandling og tilrådning:
Norges Kystfiskarlag har i sitt innspill til Reguleringsmøtet foreslått å redusere kvoten
til maksimalt 25 tonn, der bifangst av blåkveite avregnes innenfor fartøyets kvote.
Fiskeridirektørens beslutning:
Konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter og trålere gis en fartøykvote på
71 tonn blåkveite. Denne kan fiskes i et direktefiske, men må også dekke bifangst av
blåkveite i andre fiskerier.

4

