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Regulering av fisket etter blåkveite i 2020
Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet i møtet24.-25. september d.å. følgende vedtak:
<<Kvoterammen for blåkveitefisketi2020 avklares i de kommende forhandlingene mellom Norge og
Russland. Norges Fiskarlag har bedt om at spørsmål om kvotefleksibiltet (10 o/o) over årsskiftet tas
opp i forhandlingene med Russland, og Fiskarlaget legger derfor til grunn at det kan etablere
s kvotefleksibiltet på gruppenivå i blåkveitefisket fra og med 2020.Dette vil lette awiklingen av fisket
I kystgruppen. Norges Fiskarlag krever for øvrig at fordelingen av blåkveitekvoten mellom
reguleringsgruppene følger premissene i landsmøtevedtakene 61 07 og 5 I 1 5.

Det vises videre til at næringen, etter omfaffende forhandlinger, ble enig om at totalkvoten skal
fordeles med 47 % til kystfiskeflåten, 33 % tll trålerflåten og20 %o til konvensjonelle havfiskefartøy.
Videre ble det krevd at det burde innføres en deltakeradgang i fisket etter blåkveite. Fiskarlaget har
gjentatt dette overfor fiskerimyndighetene de siste årene uten at dette dessverre har blitt imøtekommet.
Fiskarlaget krever etter dette at blåkveitekvoten for 2020 må fordeles som angiff foran.
Norges Fiskarlag tilrär at gruppekvoten til trålerne og konvensjonelle havfiskefartøy deles likt mellom
deltakende farløyer i de respektive fartøygntppene.

Ut fra årets erfaringer i direkte fisket etter blåkveite for kystflåten tilrår Norges Fiskarlag at
periodereguleringen for direktefisket i þstgruppen i 2020 reguleres slik at slik at oppstart første
periode blir fra 25. ma| mens oppstart andre periode settes til 10. august, omtrent tilsvarende som i år
Kvoterammen foreslås satt til 60 % i første periode og til 40 % i andre periode, slik som i 2019.
Fiskarlaget har vurdertjustering av kvotestigen slik at de to største gruppene gis en litt høyere kvote
enn gjeldende kvotestige gir, men har etter en helhetsvurdering kommet
gjeldende kvotestige videreføres med samme kvotenivåer.

til

at en

vil anbefale at

Norges Fiskarlag vil understreke at det er uheldig med refordelinger i fisket, også i blåkveitefisket, når
fisket er regulert med flere perioder. Tilgjengelig kvote bør derfor fordeles på en slik måte at en i størst
mulig grad unngår refordelinger, samtidig som fartøyene vet hvilke kvoter de har og kan ruste seg ut
for.
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Det tilrås at maksimalkvotene for fartøy under 28 meter som har adgang
etter blåkveite settes til samme nivå som for 2019.

til

å delta

i det direkte fisket

Det tilrås atfartøy over 28 meter som ikke har deltakeradgang i fisket etter blåkveite gis anledning til å
kunne ha en økt innblanding på inntil 20 Yo innblanding av blåkveite (i dag er regelen 7 0/o), begrenset
av en øvre kvote på 20 tonn i løpet av året i2020.

Med bakgrunn i at fiskeriaktiviteten etter blåkveite innebærer behov for en viss planleggingshorisont
mht egning av line, optimal plassering av redskapene på feltet og at fisket pågår relativt langt fra land
bør det fortrinnsvis legges opp til at stopp i fisket kunngjøres med minimum to dagers varsel før
iverksetting dersom eventuelt behov for å stanse fisket på grunn av oppfisket periode-/gruppekvote.>
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