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Deres referanse

Regulering av fisket etter sei nord for 62N i 2020
Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet i møtet 24.-25. september d.å. følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag legger til grunn at fordelingen av den norske totalkvoten av sei nord for 62°N i
2020 følger landsmøtets vedtak i sak 6/07 og 5/15, med senere justeringer mellom kyst og hav.
Når det gjelder kvotefleksibilitetsordningen ber Norges Fiskarlag igjen om at ordningen snarest må
gjøres gjeldende på fartøynivå for fartøygrupper som er regulert med garanterte kvoter.
Lukket gruppe kyst
I gruppen konvensjonell kyst anbefaler Norges Fiskarlag at fisket blir regulert med garanterte kvoter
og maksimalkvoter. Med bakgrunn i at anbefalt TAC for 2020 er høyere enn for 2019, samt erfaringer
fra fiskeriene i 2019, tilrår Norges Fiskarlag at overreguleringen i alle gruppene videreføres på samme
nivå som fra årets start i 2019, med unntak av fartøygruppen på 11-14,9 meter, som ut fra årets
erfaringer tilrås satt noe høyere ved årets start.
Konvensjonell hav
Norges Fiskarlag tilrår for reguleringene i 2020 en kvote i samme størrelsesorden som ved årets fiske
for konvensjonell hav.
Pelagisk trål og nordsjøtråltillatelse
Fartøy med pelagisk trål eller nordsjøtråltillatelse kan maksimalt fiske 100 tonn sei per fartøy som
bifangst, herunder også i fisket etter vassild.
Norges Fiskarlag foreslår at gjeldende ordning med bifangst videreføres også for 2020 reguleringene.
Not
I fisket etter sei med not nord for 62° N bør det legges opp til samme regulering som i inneværende år.
Det tilrås derfor at fartøyene tildeles en garantert kombinert med et maksimalkvotetillegg. Norges
Fiskarlag anbefaler på bakgrunn av erfaringer fra fisket, selv med forventet kvoteøkning, at
overreguleringen at ikke økes for seinotgruppen for reguleringene i 2020.
Under henvisning til stoppen i fiske på maksimalkvotene på sensommeren, når de mindre notfartøyene
vanligvis starter opp sitt notfiske anbefaler Norges Fiskarlag på nytt at seinotfartøy under 15 meter
største lengde gis adgang til å fiske fastsatte maksimalkvoter (garanti) etter en eventuell stopp i fisket,
eventuelt at det gis garanterte kvoter på et høyere nivå.
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Overføring av fangst i notfisket
Norges Fiskarlag har tidligere bedt om at overføring av fangst mellom fartøy i seinotfisket må bli
tillatt.
Forbudet mot å overføre fangst til annet fartøy skaper i enkelte tilfeller vanskelige situasjoner i
seinotfisket. Norges Fiskarlag kan ikke se at det er saklig grunnlag for å ha et slikt forbud. Overføring
av fangst er vanlig i pelagiske fiskerier og administrasjonen er ikke kjent med at dette skaper
problemer. Fangstoperasjon og opptak av fangst foregår på samme måte som i pelagiske fiskerier og
fartøyene i seinotflåten er blitt en relativt homogen gruppe. Flåten består i all hovedsak av større fartøy
som er godt utrustet til å håndtere overføring av fangst, og som dessuten har erfaring fra slik
overføring i pelagiske fiskerier.
Norges Fiskarlag ber etter dette igjen om at myndighetene endrer forbudet om overføring av fangst
mellom fartøy i seinotfisket i § 28 første ledd i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei
nord for 62°N i 2019.
Torsketrål og seitrål
Norges Fiskarlag anmoder om at trålernes gruppekvoter fordeles etter samme opplegg som for 2019,
med fartøykvote til det enkelte fartøy, og at det gis en overregulering på 10 %. Vi tar forbehold om at
det kan bli aktuelt å foreslå endringer i overreguleringen i løpet av 2020.
Gjeninnføring av overreguleringsprinsippet fra før 2017
Norges Fiskarlag har flere ganger bedt om at Fiskeridirektoratet gjeninnfører
overreguleringsprinsippet som var gjeldende frem til og med 2016 i fisket etter sei med konvensjonelle
redskaper. I år er anbefalt TAC 15 % høyere enn avtalt kvote i 2019. Dette taler også for å gjeninnføre
overreguleringsprinsippet som var gjeldende til og med 2016.
Norges Fiskarlag ber på denne bakgrunn på nytt om at overreguleringsprinsippet fra 2016
gjeninnføres.»

Med hilsen
NORGES FISKARLAG

Jan Birger Jørgensen/s

Sonja Elin Kleven Jakobsen/s

Kopi til:

2

Medlemslagene
Landsstyret

