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FISKE ETTER ROGNKJEKS I 2020 - BESTANDSVURDERINGENE
Havforskningsinstituttet har i notat av oktober 2019 presentert bestandsinformasjon om rognkjeks.
I rapporten heter det bl.a. som følger:
«Dessverre var det delvis mangel på dekning i det østlige Barentshavet under økosystemtokt i 2018.
BESS-indeksene for 2018 ble ikke brukt i vurderingen.
Beregningen for 2018 (uten Barentshavet) viser at biomassen av gytemoden rognkjeks i Norskehavet,
var rundt 75 553 tonn voksen rognkjeks (65 millioner fisk), noe som tilsvarer mellom 9444 og 15 111
tonn rå rogn (avhengig av hvor mange prosent hun fisk, henholdsvis 50 eller 80%). Selv om vi ikke
hadde full datadekning for 2018, har fiskedødeligheten holdt seg relativt lavt: 2-3%.
I 2019, har antall voksen fisk (beregnet fra IESSNS-undersøkelsen om våren) økt sammenlignet med
2018 (fra 65 til 107 millioner i 2019). Biomasseindeksen var 98 tonn/nm2 i fjor og 143 tonn/nm2 i år.
Dette skyldes stor økning i antall voksen fisk, mens antall yngel har vært ganske stabilt.»
I notatet konkluderer HI som følger: «Råd fra Havforskningsinstituttet er at reguleringstiltak skal
sikre at samlet kvantum ikke overskrider ca. 400 tonn rå rogn. Havforskningsinstituttet finner derfor
ikke at det er grunn til å endre reguleringene i 2020 i forhold til inneværende år.»
I notatet påpekes noe om manglende dekning i det østlige Barentshavet under økosystemtoktet i 2018,
og det legges inn en sikkerhetsmargin av den grunn. Norges Fiskarlag er av den oppfatning at dette
ikke burde tillegges stor vekt, i og med at også fisket i dette området har vært fraværende i mange år
etter kongekrabbens inntreden.
Norges Fiskarlag stiller derfor spørsmål ved instituttets konklusjon om å tilrå et uttak for 2020
tilsvarende 400 tonn rårogn når bestandsberegningen viser at antallet voksen fisk er økt fra 65 til 107
millioner. Dette uttaksnivået har nå stått fast i en årrekke. Som kjent har det norske fisket vært
beskjedent i mange år, men økende etter at MSC-godkjenningen kom på plass. I år endte kvantumet på
275 tonn rå rogn om vi omregner rundleveransene til rårogn basert offisiell faktor 6,7.
Under henvisning til ovenstående ber Norges Fiskarlag om en mer utdypende begrunnelse for de
vurderinger som Havforskningsinstituttet har gjort i tilknytning til kvoterådet for 2020, hvor de
fastholder på å videreføre gjeldende uttaksnivå på 400 tonn rårogn. Dette bør fortrinnsvis gjøres på
Reguleringsrådet 6.-7. november d.å., når reguleringene for rognkjesfiske for 2020 skal behandles.
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