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SAK 15/2017 

 

 

B) REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NAFO-OMRÅDET I 2018 

 

 

1  SAMMENDRAG  

 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av gjeldende regulering der adgangen til å fiske torsk i 

NAFO-området 3M deles slik at trålere og linefartøy får adgang annethvert år. Antall fartøy 

bestemmes ut fra størrelsen på kvoten.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at to konvensjonelle havfiskefartøy får adgang til å delta i fisket etter 

torsk i underområde 3M i 2018.  

 

 

2  FISKET I 2017  

 

På årsmøtet i NAFO i september 2016 ble man enige om en totalkvote på 13 931 tonn torsk i 

3M. Med en andel på 9,25 % av TAC til Norge utgjorde da den norske kvoten 1 289 tonn torsk; 

det samme som i 2016. 

 

Fisket i NAFO-området 3M var lenge preget av et «olympisk fiske». På bakgrunn av økt 

interesse for fisket i området foreslo Norges Fiskarlag at fisket i 2016 skulle reguleres ved en 

rulleringsordning og loddtrekning. Denne ordningen ble innført da, og videreført i 2017. 

Ettersom tre konvensjonelle havfiskefartøy fikk anledning til å dra i 2016 var det trålernes tur i 

2017; to trålere fikk adgang til å fiske i NAFO 3M. 

 

I 2017 ble det fisket 1 249 tonn torsk, fra 8. til 30. mars. Det gjensto altså 40 tonn av årets kvote. 

 

 

Tabell 1: Fangst og deltakelse i fisket etter torsk i 3M i årene 2011-2017 

År Kvote (tonn) Fangst (tonn) Antall fartøy 

2011 925              1 117  2 

2012 859                 826  1 

2013 1 305 1 320 1 

2014 1 343 1 348 2 

2015 1 276 1 281 4 

2016 1 289 1 318 3 

2017 1 289 1 249 2 

Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret i Fiskeridirektoratet per 26. september 2017 
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3) REGULERING AV FISKET I 2018 

 

På årsmøtet i NAFO i september 2017 ble det fastsatt en totalkvote på 11 145 tonn torsk i 3M i 

2017. Med en andel på 9,25 % av TAC til Norge utgjør den norske kvoten 1 031 tonn torsk, et 

fall i kvoten på 258 tonn fra 2017.  

 

Fiskeridirektøren viser til diskusjonen i forkant av reguleringsmøtet høsten 2015, og foreslår at 

fisket etter torsk i NAFO-området i 2018 begrenses til konvensjonelle havfiskefartøy. For å sikre 

at kvoten i NAFO-området blir fisket foreslår Fiskeridirektøren at det settes en siste frist for 

utseiling. Utseilingsfristen foreslås satt til 15. mars 2018. 

 

Fartøy som skal delta i fisket i NAFO-området må ha observatør om bord når fisket begynner. 

Fiskeridirektoratet har som tidligere engasjert det kanadiske firmaet Sea Watch til å stille 

observatører til disposisjon om bord på norske fartøy. Kostnadene belastes det enkelte fartøy. 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at to konvensjonelle havfiskefartøy gis adgang til å delta i fisket etter 

torsk i NAFO-området i 2018. Fiskeridirektøren foreslår videre at siste frist for utseiling settes til 

15. mars 2018. 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at hvert fartøy kan fiske en fartøykvote på 515 tonn torsk.  

 

 

 


