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Regulering av fisket etter rognkjeks i 2019 

 

Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 22. og 23. oktober gjort følgende vedtak 

vedrørende regulering av rognkjeks i 2019: 

 

 Med forbehold om nærmere bestandsvurderinger anbefales kvoten for fartøy i 

kystfartøygruppens fiske etter rognkjeks satt til 4000 kg utilvirket rognkjeksrogn.  

 Ut over dette videreføres gjeldende deltakervilkår og regulering for 2019.  

 Forskningen på rognkjeks må styrkes.  

 Det bør arbeides for å finne alternativ anvendelse for rognkjeks (hun-fisk) som avlives 

i forbindelse med produksjon av rogn som sikrer at hele fangsten kan utnyttes.  

 

Norges Kystfiskarlag legger til grunn at vår organisasjon blir konferert på lik linje med andre 

næringsorganisasjoner i spørsmål som har med rognkjeksfisket for fremtiden, slik praksis er i 

andre fiskerier. Dette med henblikk på økningen av maksimalkvotene i rognkjeksfisket fra 

4000 til 7000 kg 16. mai i år, hvor Norges Kystfiskarlag ikke ble konferert i forkant til tross 

for at vi representanter en vesentlig andel av flåteleddet som driver rognkjeksfiske (små og 

mellomstor kystflåte). Norges Kystfiskarlag har gjennom en årrekke, og i mange 

sammenhenger som eneste norske representant deltatt i de årlige LUROMA-møtene 

(International Meeting on Lumpfish Roe Matters) hvor flere nasjoner som driver 

rognkjeksfiske er representert. På siste møte, som fant sted i Reykjavik i februar i år, var det 

enighet om viktigheten av stabilitet i de nasjonale kvotene, blant annet som følge av de 

negative markedsmessige konsekvensene store endringer vil kunne medføre.  
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