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AGNKVOTER  — 2020.

Det vises til brev fra Nærings— og Fiskeridepartementet datert 1 1.12.18 som omhandler tildeite
agnkvoter for 2019.

Vi vil herved komme med innspill vedrørende agnkvoter for  2020.

Agnkvoteordningen er tuftet på den ulovfestede retten til å  fiske  agn til eget forbruk
Med tildelte agnkvoter blir fangstingen lagt ut på anbud ti] fiskere som har fartøyer som er
spesialn’gget for det enkelte fiskeri. Med denne ordningen blir fisk til agn registrert 0g

kvoteavregnet. i motsetning til «selvfisket» agn.

Agnkvoteordningen gir Fiskernes Agnforsyning SA som administrator av ordningen mulighet
til å din'gere  fisket  til områder og tidsrom som gir optimal kvalitet med hensyn til åteinnhold
og fettinnhold.

For alle fiskerier er det vikti g å ha så lave kostnader som mulig, samtidig som riktig kvalitet på
agnet gir økte fangstrater.

For taskekrabbefisket er det særlig viktig å ha et rimelig og kvalitetssikret agn. Avstanden til
produksjonsanleggene er store og infrastrukturen er utfordrende. Fortjenestemarginene er små
sammenlignet med fisket  etter  kongekrabbe. Derfor er det nødvendig at det blir avsatt et
tilstrekkelig kvantum sei til  å  dekke behovet for agn til fisket  etter  taskekrabbe.  Dette  fisket er

av stor betydning for sjarkflåten og mange av fiskemottakene i perifere steder langs kysten.

Linedrift bidra til å øke kvaliteten på uttak av fiskeressursene, noe som er meget viktig i  dagens
kresne marked. Linedriften blir i mange sammenhenger og i konferanser omtalt meget positivt.

Det er forståelig nok vanskelig å  beregne eksakt agnforbruk for ett år frem i tiden, men Vi
anmoder om følgende agnkvoter for 2020.

Makrell 1.501] tonn

NVG-sild 700 tonn

Sei 500 tonn
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I tillegg til tildelte agnkvoter vi] det bli innkjøpt agn i det åpne marked for å dekke behovet for
agn  — både av makrell, NVG-sild og sei.

Det er avtalt møte med Nærings— og Fiskeridepartementet onsdag 04.12.19.
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