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Deres reteranse

Regulering av fisket etter torsk sør for 62N i 2020
Landsstyret i Norges Fiskarlag har

i møtet

24.-25 . september d.å. fattet følgende vedtak:

<Norges Fiskarlag viser til at det foreligger et dramatisk lavt kvoteråd for torsk i Nordsjøen og
Skagerrak for 2020.ICES har anbefalt et uttak på om lag 10 000 tonn, et nivå det aldri har vært päfør.
Norges Fiskarlag er kjent med at det pågår drøftinger mellom Norge og EU om nye forvaltningsplaner
for fellesbestander i Nordsjøen, herunder torsk.

Ut fra at det fortsatt hersker stor usikkerhet om hva som blir utfallet av forhandlingene mellom Norge
og EU om en kvoteramme for torsk for 2020, vil Norges Fiskarlag avvente med å gi anbefaling for
neste års reguleringer til senere utpå høsten. Fiskarlaget er imidlertid beredt på å diskutere både nivåer
på bifangstprosenter i trålfisket og behovet for ytterligere tekniske tiltak, herunder å stenge områder
for alt torskefiske i perioder og områdestegninger for å beskytte småtorsk.
Norges Fiskarlag anmodet i brev datert 26. april2019 Fiskeridirektoratet om at begrensning av bruk av
snurrevad i åpen gruppe (sei og torsk) for fartøy over l5 meter blir tatt opp til ny vurdering. Forslaget
ble første gang behandlet i reguleringsmøtet 2. og3. november 2017.

Vi

er beþmret for det betydelige kapasitetspotensialet innenfor flere flåtegrupper, og vurderer særlig
snurrevad som et svært effektivt redskap i fisket etter hvitfisk. På dette grunnlag tilrås det atfartøy
over 15 meter nektes å bruke snurrevad i åpen gruppe i fisket etter torsk og sei i Nordsjøen og
Skagerrak. Fiskeridirektoratet svarte i reguleringsmøtet i juni d.ä. at det ikke var aktuelt å begrense
fartøy over l5 meter som fisker med snurrevad i åpen gruppe.
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Organ¡sasjonsnr.: Norges F¡skarlag 938 500 290 F¡skarlagefs Servlcekonfor 984 152 094

Norges Fiskarlag anmoder på det sterkeste om at Fiskeridirektoratet vurderer denne saken på nytt
forbindelse med høstens reguleringsmøte ogneste års reguleringer.>
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