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Regulering av fisket etter rognjeks i Nordland, Troms og Finnmark i
2020 - referat
Reguleringen av fisket etter rognkjeks ble behandlet som sak 13/2019 den 6. november 2019.
Fiskeridirektøren viste til at det for rognkjeks har vært et gledelig oppsving i fisket, og at
markedssituasjonen har endret seg etter at MSC-sertifisering ble innført. Fiskeridirektøren
pekte også på at rådet fra Havforskningsinstituttet var at fisket ble holdt innenfor et uttak på
400 tonn rårogn, og at fangsten pr. i dag fortsatt er et godt stykke unna dette. Fiskeridirektøren
foreslo å videreføre maksimalkvoten på 5 000 kg utilvirket rognkjeksrogn i 2020.
Fiskeridirektøren ba dessuten om innspill fra Reguleringsmøtet vedrørende en eventuell
videreføring av dispensasjonsordningen fra maskestørrelsesbestemmelsen i
utøvelsesforskriften § 23 i 2020.
Norges Kystfiskarlag ønsket en lavere kvote og foreslo en maksimalkvote på 4 000 kg utilvirket
rognkjeksrogn. Organisasjonen viste til at det kun er mulig å fiske i et begrenset område og
at det er vanskelig for fartøy å slippe til på feltet. Norges Kystfiskarlag mente også at det er
svært viktig at stoppdatoene opprettholdes.
Norges Råfisklag informerte om MSC-sertifiseringen av rognkjeks har gjort at de har engasjert
seg langt utover det de vanligvis gjør. Råfisklaget pekte på at det må på plass en høstingsregel
for bestanden. Hvis denne ikke kommer på plass risikerer man å miste MSC-sertifiseringen.
Sametinget syns det var gledelig at det igjen er et marked for rognkjeksen. Sametinget
informerte videre om at det hadde vært mye arbeid med MSC-sertifiseringen, og at de hadde
vært med på å finansiere denne. Når det gjaldt stoppdato ønsket Sametinget en prøveordning
øst for 26°N som gjør det mulig å fiske etter rognkjeks etter stoppdatoen som har vært
gjeldende i en årrekke. Bakgrunnen for ønsket er at fisket etter kongekrabbe har gjort det

vanskelig for de som fisker etter rognkjeks i dette området, og Sametinget ønsket at flåten
skulle få et bedre økonomisk grunnlag. Et slikt grunnlag er viktig dersom det slippes flere
inn i kongekrabbefisket.
Fiskeridirektøren viste til informasjonen i saksdokumentet til reguleringsmøtet der
bakgrunnen for stoppdato i fisket etter rognkjeks fremkommer.
Norges Fiskarlag støttet en videreføring av inneværende års regulering i 2020. Organisasjonen
understreket behovet for å få på plass en forvaltningsplan. Fiskarlaget ønsket tilbakemelding
fra Havforskningsinstituttet.på hva som var bakgrunnen for deres kvoteråd på 400 tonn
rårogn når utsiktene for bestanden var så god..
Havforskningsinstituttet informerte om at kvoterådet hadde sin bakgrunn i to estimat: ett fra
Norskehavet og ett fra Barentshavet. Fordi det var problemer med toktet i Barentshavet i
2018 fikk man ingen estimat derfra. Havforskningsinstituttet antok at det som er fisket er fra
bestanden i Barentshavet. Det er i satt i gang et arbeid for å standardisere beregningene og
ordne noen feil som tidligere er gjort i estimatene. Foreløpig ser det ut som om estimatene i
Barentshavet er litt lavere enn det man har trodd. Samtidig har det vært en stor økning i
Norskehavet. Havforskningsinstituttet opplyste videre om at man vet lite om den genetiske
strukturen, med andre ord. om rognkjeksen i Norskehavet og Barentshavet er samme
bestand. Det har ikke vært gjort noe arbeid knyttet opp mot høstingsregel.
Norges Råfisklag orienterte om at det mest sannsynlig hastet med å få på plass en
høstingsregel.
Fiskeridirektøren sa at det må vurderes å etablere en høstingsregel for denne bestanden.
Det var ingen ytterligere kommentarer til Fiskeridirektørens forslag i møtet.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sine forslag, samt viderefører dispensasjonsordningen fra
maskestørrelsesbestemmelsen i utøvelsesforskriften § 23 i 2020.
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