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Deres referanse

RBGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 620 N I2018
Norges Fiskarlag har i landsstyremøte 3. og 4. oktober 2017 behandlet regulering av fisket etter
blåkveite nord for 62" N i 2018 og fatletfølgende vedtak:
<Norges Fiskarlag tilrår at fordeling av blåkveitekvoten følger hovedprinsippene for regulering av
fisket etter blåkveite slik dette har vært de siste årene, korrigert for premissene i landsmøtevedtak 6107
når det gjelder fordeling mellom reguleringsgruppene og kvotenivåer på fartøynivä.

Næringen ble etter omfattende forhandlinger enig om at totalkvoten skal fordeles med 47 Yo til
kystfiskeflåten, 33 o/otilträlerflåten og 20%til konvensjonelle havfiskefartøy. Videre ble det krevd at
det burde innføres en deltakeradgang i fisket etter blåkveite.

Gruppekvoten til trålerne og konvensjonelle havfiskefartøy deles likt mellom deltakende fartøyer i de
respektive fartøygruppene.
Norges Fiskarlag tilrår videre at periodereguleringen i kystgruppen videreføres i 201 8, og at
maksimalkvotene for fartøy under 28 meter som har adgang til å delta i det direkte fisket etter
blåkveite settes til omtrent samme nivå som for 2017 . Oppstart av første periode foreslås satttil29
mai2017. Andre periode tilrås startet opp 6. august 2018.
Det tilrås at fartøy over 28 meter som ikke har deltakeradgang i fisket etter blåkveite gis anledning til å
kunne ha inntil 20Yoinnblanding av blåkveite, begrenset av en kvote på 20 tonn i løpet av året i 2018.
Norges Fiskarlag vil understreke at det er uheldig med refordelinger i fisket, også i blåkveitefisket, når
fisket er regulert med flere perioder. Tilgjengelig kvote bør derfor fordeles på en slik måte at en i størst
mulig grad unngår refordelinger, samtidig som fartøyene vet hvilke kvoter de har og kan ruste seg ut
for.
Med bakgrunn i at fisket for en periode kan stoppes på relativt kort varsel, vil Norges Fiskarlag tilrå at
melding om stopp gis minimum to dager før det skal innføres stopp.>
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