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Regulering av fisket etter rognjeks i Nordland, Tromd og Finnmark i 2018 - referat
Fiskeridirektøren minnet reguleringsmøtet om at det pågikk en egen høring knyttet til
regulering av deltakelsen i fisket, og hun åpnet deretter for innspill knyttet til reguleringen
av rognkjeks.
Fiskeridirektøren foreslo å fastsette maksimalkvoten av utilvirket rognkjeksrogn til 4 000 kg pr.
fartøy tilsvarende inneværende år.
Fiskeridirektøren viste deretter til sitt forslag om at fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og
Finnmark vest for 26°Ø stoppes 20. juni 2017, og at fisket etter rognkjeks i Finnmark øst for
26°Ø stoppes 5. juli 2017. Fiskeridirektøren pekte på at dette er datoer som har stått fast i en
årrekke uavhengig av ukedag.
Norges Kystfiskarlag ønsket en lavere kvote og foreslo 3 000 kg.
Det var ingen ytterligere kommentarer til Fiskeridirektørens forslag i møtet.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sine forslag.

Fiskeridirektøren ba deretter reguleringsmøtet om innspill på om det som en prøveordning
skal innføres en dispensasjonsadgang i forskrift om regulering av rognkjeks i 2018 fra
maskestørrelsesbestemmelsen i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i
sjøen (utøvelsesforskriften) § 23.
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Norges Kystfiskarlag var skeptisk til å innføre en dispensasjonsadgang fra
maskestørrelsebestemmelsen. Organisasjonen viste til at det var en biologisk begrunnelse
knyttet til bestemmelsen, og at ønsket var å beskytte rognkjeksen. Norges Kystfiskarlag støttet
Norges Kystfiskarlag.
Sametinget mente det var en god ide å innføre en dispensasjonsadgang slik at næringen etter
hvert ville bli i stand til å oppdrette rognkall og rognkjeks selv.
Havforskningsinstituttet informerte om at de ikke hadde data knyttet til konsekvenser av en
mindre maskestørrelse ved fangst av rognkall. Havforskningsinstituttet mente at en
prøveordning der det kan dispenseres fra maskestørrelsesbestemmelsen er en god måte å få
inn data, blant annet knyttet til bifangst i det aktuelle fisket.
Nærings- og fiskeridepartementet kommenterte at fisket det var snakk om er av svært begrenset
karakter.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren innfører, som en prøveordning i 2018, en dispensasjonsadgang i forskrift om
regulering av rognkjeks i 2018 fra maskestørrelsesbestemmelsen i utøvelsesforskriften § 23.
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