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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Fiskeridirektoratet 

 

 

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2019  

 

Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 28. og 29. oktober gjort følgende vedtak 

vedrørende regulering av fisket etter torsk nord for 62 N° i 2020: 

 

Regulering av lukket kystgruppe 

• Dagens inndeling i fire reguleringsgrupper videreføres.  

• Det anbefales at alle fartøy gis faste garanterte fartøykvoter i de kvoteregulerte 

hovedfiskeriene.  

• Fisk som settes av til særordninger, slik som ferskfiskordningen må tas fra den norske 

totalkvoten, før kvoten fordeles til de ulike reguleringsgruppene.  

• Fartøy med største lengde over 28 meter må ikke tillates å fiske torsk eller annen 

hvitfisk på kystflåtens kvoteandel som en konsekvens av at myndighetene har lagt til 

rette for fri fartøyutforming i kystflåten. Fartøy over 28 må reguleres som havgående, 

og avregnes havflåtens kvoteandel.  

• For fartøygruppen med hjemmelslengde under 11 meter settes en overregulering på 25 

prosent ved årets begynnelse for fartøy med største lengde under 11 meter. 

Kvotefleksordningen brukes aktivt i stedet for høy overregulering og refordelinger 

gjennom året.  

• For fartøy med største lengde over 11 meter reguleres fartøykvoter uten overregulering 

som fisker på kvoter tilhørende gruppen under 11 meter hjemmelslengde.  

• Det må innføres et generelt minstemål for torsk på 47 cm. 

• Norges Kystfiskarlag ber om at det blir innført AIS for alle merkeregistrerte fartøy 

som lander fangst (både i åpen og lukket gruppe). Det burde være i myndighetenes 

interesse å påse at fisken blir fisket med det fartøyet som den oppgis å ha blitt fisket på 

og levert fra, samt at fartøyeier står om bord. Sammen med en generell 

rapporteringsplikt for inn- og utmelding av bruk jf. § 30 i Utøvelsesforskriften, som 

også gjøres gjeldende innenfor grunnlinjen, håndheving av påbudet om røkting av 

redskap, jf § 28 i samme forskrift, vil et AIS-krav kunne bidra til å automatisere 

myndighetenes kontrollarbeid betraktelig. 
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Adgangen til samfiske for lukket gruppe 

For å samfiske stilles krav om aktivitet (fiske på andre arter enn torsk).  Det må også stilles 

vesentlige krav om sikkerhet (mannskapskrav og fartøyinstruks). Adgang til samfiske gis til 

de som har med seg mannskap. 

Ved samfiske må det dokumenteres minimum 2 fiskere om bord, hvor adgangen til ordningen 

kun gis for samfiskelag som samlet sett fyller et aktivitetskrav i andre fiskeri enn torskefisket. 

Dette vil ivareta sikkerhetsaspektet og stimulere til fiske på flere fiskeslag gjennom mest 

mulig helårig drift.  

 

Reguleringen av åpen kystgruppe 

• Norges Kystfiskarlag er mener at strengere krav til både deltakelse og eierskap i åpen 

gruppe torsk er avgjørende for å forbedre rammevilkårene for fiskere som drifter i 

denne gruppen, så fremst ikke kvoteandelene til gruppen økes.  

• Norges Kystfiskarlag anbefaler innføring av krav om en fysisk majoritetseier fra og 

med 2020 blir gjort gjeldende for reguleringen av åpen gruppe torsk nord for 62 grader 

N. 

• Krav til bosted og krav om tidligere aktivitet i fiske eller fangst i henhold til §§ 5 og 6 

i Deltakerloven må skjerpes vesentlig i forhold til dagens praksis.  

• Som et ledd i arbeidet med å stimulere til at det blir fisket på andre arter enn bare 

torsk, bør reguleringene også gjenspeile dette. Vi ber derfor om at det utredes hvorvidt 

et aktivitetskrav (eksempelvis gjennom driftstid og/eller krav om omsetning fra andre 

fiskerier enn torsk) kan innføres som et ledd i å regulere en differensiering av 

kvotestørrelse innad for åpen gruppe torsk. Dette med henblikk på at gruppa skal 

ivareta rollen som både rekrutterings- og nedtrappingsarena for fiskere. 

 

Ferskfiskordningen 

Norges Kystfiskarlag foreslår at ferskfiskordningen fordeles særskilt etter lengdegruppene i 

Finnmarksmodellen, slik at den ene lengdegruppen ikke risikerer å stå uten kvantum fordi en 

annen lengdegruppe har hatt bedre tilgjengelighet og fisket opp kvotebonusen. 
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Kysttorsk nord for 62° N i 2020  

 

Samme atferdsregulering som for nordøstarktisk torsk skal gjelde. I tillegg presiseres:  

 

• Norges Kystfiskarlag vil igjen kreve at havforskerne i samråd med fiskere iverksetter 

forskningstokt etter kysttorsk i de områder der denne faktisk befinner seg.  

• Norges Kystfiskarlag anbefaler at den avsatte kvoten av kysttorsk i sin helhet 

forbeholdes kystflåten under 28 meter. En slik prioritering vil være i tråd med 

hensynet til en bærekraftig ressursutnyttelse. Reguleringen må videre legge til rette for 

en langsiktig bærekraftig forvaltning som kan sikre en fortsatt god ressurstilgang.  

• Ytterligere innstramninger i kysttorskevernet, som rammer kystflåten som fisker med 

passive redskap (garn, line og juksa), kan ikke aksepteres.  

• Skal kysttorskvernet bli effektivt, må snurrevadfiske og autoline på kysttorskens 

gytefelt forbys fra påske til 15. juni. Det må samtidig utarbeides en oppdatert oversikt 

over kysttorsken gytefelt.  

• Norges Kystfiskarlag ber om at det innhentes mer kunnskap om mulige alternative 

forklaringsvariabler til en stadig minkende kysttorskbestand. Ettersom flere år med 

atferdsregulering i fiskeriene ikke har bidratt til å få opp bestanden, er det nærliggende 

å undersøke påvirkninger av temperaturøkninger i fjord og hav, oppdretts- og 

turistfiskevirksomhet kan ha på bestanden. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES KYSTFISKARLAG 

 

 

 

Annsofie Kristiansen       Maylinn Stomperud   

daglig leder        rådgiver  

             

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 


