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Regulering av fisket i hvitfisksektoren i 2020 – supplerende innspill
Det vises til vårt brev av 13. september d.å. med innspill til regulering av fisket i torske- og
rekesektoren i 2020. I brevet ble det tatt forbehold om ytterligere innspill på en del punkt.
Fiskebåt har avholdt medlemsmøter for henholdsvis torske- sei- og reketrålfartøy, og
konvensjonelle havfiskefartøy, hvor reguleringsopplegget for neste år ble diskutert. Fiskebåt vil
med dette gi følgende supplerende innspill til neste års reguleringer:
Fisket etter sei i Nordsjøen for torske- og seitrålerne
I år ble torsketrålgruppen og seitrålgruppen regulert med maksimalkvoter med overregulering på
henholdsvis 34 og 37% fra årets start. Maksimalkvoten til torsketrålerne ble økt den 30. april, 14.
juni og 4.juli, før fisket ble stoppet den 24. september. Seitrålernes maksimalkvote ble økt den 4.
juli og fisket er fortsatt åpent.
I 2018 gjenstod knapt 14.000 tonn av totalkvoten som ikke kunne overføres til 2019. Fiskebåt
mener derfor at det ekspansive reguleringsopplegget for torsketrålerne i år har vært nødvendig,
selv om fisket ble stoppet forholdsvis tidlig. Også kvotefordelingsvedtaket som ligger til grunn for
den interne fordelingen i torsketrålgruppen forutsetter at fisket skal overreguleres.
Dersom Norge og EU følger kvoteanbefalingen vil neste års kvote bli redusert med 15%.
Samtidig vil sannsynligvis 10% av årets forskriftskvote bli overført til neste år, og dette
kvantumet vi i sin helhet tilkomme trålgruppene. Selv om kvotenedgangen dermed blir begrenset
mener Fiskebåt at overreguleringen for torsketrålerne bør settes noe lavere fra årets start. Fiskebåt
anbefaler at torsketrål overreguleres med 25%. Overreguleringen fra årets start i seitrålgruppen
kan videreføres på samme nivå som i år.
Nordøstarktisk sei
Fiskebåt anbefaler at sei- og torsketrålerne reguleres med garanterte kvoter med 10%
overregulering etter at kvotefleksibilitetsberegningene er gjennomført.
Fiskebåt viser til at direktefisket etter sei for konvensjonelle havfiskefartøy ble stoppet den 29.
april i år. Fiskebåt mener at overreguleringen neste år bør settes noe lavere for å spre innsatsen og
unngå kappfiske. Fiskebåt foreslår at maksimalkvoten fra årets start settes til 425 tonn pr faktor.
Nordøstarktisk hyse
Fiskebåt tilrår at fartøykvotene til torsketrålere og konvensjonell havfiskefartøyer overreguleres
med 10% etter at kvotefleksibilitetsberegningene er gjennomført.

Rekefisket i NAFO 3M
Fiskebåt viser til at det er fastsatt en totalkvote på 5.448 tonn reker i NAFO 3M. Fisket reguleres
med en innsatsregulering begrenset til 2.640 fiskedøgn, hvorav Norge er tildelt 496 fangstdøgn.
Fiskebåt anbefaler at det åpnes for et fritt fiske for fartøy med reketråltillatelse innenfor
begrensningene på fiskedøgn og totalkvote.
Fisket etter torsk i NAFO 3M
I henhold til den etablerte rulleringslisten skal konvensjonelle havfiskefartøy delta i 2020. Norsk
kvote for 2020 er fastsatt til 789 tonn. Fiskebåt mener at dette gir grunnlag for at to fartøy deltar.
Fiskebåt vil senere oversende nærmere opplysninger om hvilke fartøy som står for tur.
Deltakelse i øvrige rulleringsfiskerier
Fiskebåt viser til at det er etablert rulleringsordninger for bunnfiskkvotene som Norge tildeles ved
Island og Grønland. Fiskebåt vil komme tilbake med et forslag til hvor mange som bør delta og
hvem som står for tur når kvotene er fastsatt.
Rulleringsfisket etter blåkveite på Øst-Grønland for konvensjonell hav - skjæringsdato
Fiskebåt viser til at det med virkning fra i år ble etablert en rulleringsliste for konvensjonelle
havfiskefartøyers fiske etter blåkveite på Øst-Grønland. Gruppekvoten på 537,5 tonn ble fordelt
på tre fartøyer. På grunn av vanskelige fangstforhold ble det nødvendig å refordele kvantumet.
Oppfølgningen av dette ble tidkrevende både for Fiskebåt og Fiskeridirektoratet. For å unngå at
det samme skjer i 2020, mener Fiskebåt at fisket bør slippes fritt for alle konvensjonelle
havfiskefartøy etter en fastsatt skjæringsdato. Fiskebåt anbefaler at skjæringsdatoen settes til 15.
august, og at dette tas inn i forskriften ved årets start.
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