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Deres referanse

Regulering av fisket etter torsk og hyse nord for 62N i 2020
Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet24.-25. september følgende vedtak:
<Torsk - fordeling av kvoten mellom ulike flåtegruppçr
Norges Fiskarlag viser at ICES har anbefalt en liten nedgang i torskekvoten for 2020,basertpår
gjeldende høstingsregel. Kvoteforhandlingene mellom Norge og Russland skal avholdes i uke 42 og
Fiskarlaget legger til grunn at det ikke blir store endringer i torskekvotenfor2020.

Det er positivt at myndighetene har vist vilje til å foreta fordeling av eventuelt ubenyttet
tredjelandskvantum så snart som mulig etter at det er avklart om noe blir ufordelt. Norges Fiskarlag
ber myndighetene gjøre tilsvarende også for 2020, slik at flåten fär forholde seg til det kvantumet som
vil være tilgjengelig.

til grunn at den norske kvoten fordeles mellom reguleringsgruppene
landsmøtevedt¿kene 6107 og 5 115.

Det legges

i samsvar

med

Innføring av kvotefleksibiltet over året gir en litt større fleksibilitet og er oppfattet som positivt, men
det er viktig at forutsetningen med kvotefleksibilitet snarest kommer på plass. Norges Fiskarlag vil
gjenta at det snarest ferdigstilles et kvoteregister som muligglør kvotefleksibilitet på fartøynivå for
torskesektoren.
Kvoteavsettingene
Norges Fiskarlag viser at det har vært vanlig å avsette kvantum torsk fra toppen av norsk totalkvote
ulike formåI. Norges Fiskarlag har ved mange anledninger gitt uttrykk for at disse avsetningene må

til

reduseres betydelig, eller awikles.

Kvotebonus (levendelagring)
Norges Fiskarlag er kritiske til kvotebonusordningen. Denne ble videreførtfor 2019, og gjelder for de
fartøyene som fisker torsk for levendelagring.
Denne ordningen har eksistert i mange år, og Norges Fiskarlag mener at denne delen av næringen bør
kunne stå på egne ben uten at den finansieres av resten av næringen. Det er imidlertid vedtatt at
ordningen skal awikles, og at avviklingen skal skje via en gradvis nedtrapping. Å,ref 2023 skal være
det siste året hvor kvotebonusen for levendelagring av torsk eksisterer.
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Norges Fiskarlag er fornøyd med at forvaltningen har lyttet
med kvotebonus, selv om deffe skjer gradvis.

til næringen,

og valgt å avvikle ordningen

Kystfiskekvoten
Norges Fiskarlag er i utgangspunktet negativ til kvotefordelingsordninger som baseres på fartøyer sitt
geografiske registreringsmerke, fartøyeiers bostedsadresse eller at fangster må landes i bestemte
geografiske områder.

I2019 ble fartøykvotene satt til

7 tonn, og pr. uke 35 er kvoten i følge ukestatistikken til
Fiskeridirektoratet overfisket med 378 tonn (altsä I2,5Yo). Fisket pågår fremdeles, og det forventes at
overfisket blir betydelig større. Fiskeridirektoratet anbefalte lavere kvotetillegg fra årets begynnelse
både i 2018 og 2079.Dette ble ikke hørt, ogpå reguleringsmøtet i juni uttrykte Fiskeridirektoratet at
det forventes at avsetningen overfiskes i løpet av året.

Avsetningen til þstfiskekvoten er <<tattfratoppen> og omfattes derfor ikke av ordningen med
kvotefleksibiltet på gruppenivå. Dette innebærer at eventuelle restkvoter eller overfiske går til
påplussing eller fratrekk på neste års totalkvote.
Norges Fiskarlag stiller spørsmålstegn ved håndteringen av ovennevnte overhske i gruppen, og
anbefaler at departementet finner en løsning på dette spørsmålet. Dette må løses innenfor
kystfiskekvotens egne framtidige gruppekvoter. Norges Fiskarlag ikke godta at overfisketfrafartøy i
denne gruppen inndekkes slik at dette fører til kvotereduskjoner for andre flåtegrupper.

Ferskfiskordningen
Myndighetenes begrunnelse for ferskfiskordningen har vært å spre landingene gjennom året, samt
styrke råstofftilførselen i Finnmark i andre halvår Vi må erkjenne at denne ordningen medfører at både
områder og fiskere på andre deler langs kysten taper kvoteandeler.
Ferskfiskorclningen, med økt fisketrykk kystnært i andre halvår, er også særdeles uheldig for
kysttorskbestandene, som ICES fortsatt har klassifisert til å være i en bestandsmessig dårlig forfatning.
Norges Fiskarlag mener at det for 2020 avsettes et kvantum til ferskfiskordningen som reduseres
minimum tilsvarende nedgangen i totalkvoten i forhold til2020. Norges Fiskarlag mener at
oppstartdato for ordningen bør være lik i 2020 som for 2019, og at det gis anledning til å ha inntil 20
% innblanding av torsk. Blir oppstartdatoene senere, bør avsetningen reduseres tilsvarende.
Trålgruppene
Norges Fiskarlag tilrar at fisket etter torsk nord for 62o N fordeles på deltakende trâúfartøy etter samme
hovedprinsipp som for 2019, med de korrigeringer som følge av korrigeringen av den etablerte
praktisen knyttet til at kvoteavsettingene er inkludert i kvoteberegningsgrunnlaget.

For seitrål anbefales det at bifangstavsetningen fordeles som like fartøykvoter på samme måte som
hyseavsetningen

Fisket med konvensj onelle havfi skefartøy.
Norges Fiskarlag tilrär at gruppekvoten av torsk til konvensjonelle havfiskefartøy fordeles som
fartøykvoter på deltakend e fartøy .
Fisket i lukket gruppe kyst (konvensjonelle redskaper).
Norges Fiskarlag viser til prosessen knyttet til gjennomgangen av kvotefaktorfordelingen mellom
reguleringsgruppene i Finmarksmodellen, hvor fiskeridirektoratet har jobbet med å identifisere
strukturkvoter som er flyttet mellom lengdegruppene i Finnmarksmodellen. Dette forholdet har ført til
skjevheter i kvoefordelingen mellom gruppene. Norges Fiskarlag har påpekt dette over tid, og støtter
derfor Fiskeridirektoratets intensjon om at det foretas en teknisk justering av kvotefaktorene mellom
reguleringsgruppene som reflekterer den faktiske situasjonen i plassering av grunnkvoter og
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strukturkvoter i hjemmelsgruppene, og at dette gis virkning fra og med2020.
Forventet kvoteramme for 2020 tilsier at det i all hovedsak bør være grunnlag for å videreføre
overreguleringsnivået for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i lukket gruppe.
Samfiskeordningen
Norges Fiskarlag legger til grunn at samfiskeordningen for fartøy i lukket gruppe med
hjemmelslengde under 1l meter videreføres.

Åpen gruppe
De siste års utvikling i fisket i åpen gruppe har tvunget fram nye tiltak for å begrense fiskepresset.
Norges Fiskarlag anbefaler at gjeldende kvotestige med garanterte kvoter og maksimalkvoter
videreføres, men oveffeguleringen må holdes på et lavt nivå, og det garanterte kvantum bør ikke
overstige snittfangsten for deltakende fartøy i åpen gruppe.
Det økende fiskepresset innenfor åpen gruppe har førttil betydelige utfordringer med hensyn

til å

holde kvoterammen. Denne utviklingen er særlig blitt forsterket etter at de særskilte kvotene knyttet
kystfiskekvoten er blitt høye, og denne kvoten kan utnyttes fra årets begynnelse.

til

Norges Fiskarlag tilrår at det etableres et kvoteskille i åpen gruppe hvor fartøyeiere manntallsført på
blad A i fiskermanntallet (fiske som deltidsaktiviteQ gis halv kvote sammenlignet med fartøyeiere på
blad B.
Fiskarlaget mener at skillet i kvotenivå mellom de fartøyene som er registrert i kommunene som
omfattes av STN-området og øvrige fartøy er blitt alt for stor, noe Fiskarlaget har påpekt ved flere
anledninger. Det forventes at kvotenivåene på tilleggskvotene fastsettes slik at disponibel kvoteramme
for þstfi skekvoten ikke overskrides.

Øvrise fiskerier
Administrasjonen tilrår at for øvrige $upper videreføres dagens reguleringsopplegg.

Resulerinssonplesset for hvse i 2020
Norges Fiskarlag forutsetter at hysekvoten Norge tildeles, fordeles i samsvar med landsmøtevedtak i
sak6107 og 5/15.
Trålgruppen.
Norges Fiskarlag tllrär at gruppekvoten til fartøy som fisker hyse med träl følger de samme
hovedprinsipper som for 2020, herunder avsetninger til fartøy med seitråltillatelse.

For seitrål anbefales det at bifangstavsetningen fordeles som like fartøykvoter på samme måte som for
torskeavsetningen.
Det tilrås videre at kvotene
overregulering.

til

fartøy som fisker med trål utdeles som garanterte kvoter uten

Konvensi onel le havfi sk efartøv .
Norges Fiskarlag tilrår at konvensjonelle havfiskefartary som fisker etter hyse tildeles garanterte kvoter
uten overregulering.
onelle hvstfi skefartø.v
Norges Fiskarlag tilrår at det i fisket etter hyse blir anledning å ha inntil 30 % bifangst av hyse ved
fiske etter andre fiskeslag når fisket stoppes eller maksimalkvoten er blitt fisket.
B

ifan gst konven

sj

Det avsettes et kvantum av gruppekvoten for konvensjonelle þstfiskefartøy som skal dekke denne
bifangsten. Tradisjonelt er det et hovedfiskeri som drives etter hyse, slik at det ikke er behov for noe
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stor avsetning. Avsetningen bør også sees i sammenheng med hvilken overregulering og faktiske
kvotestørrelser som fastsettes.
Norges Fiskarlag oppfatter at erfaringene fra årets reguleringer og tidligere år viser at det også neste
år, med basis i fisketakt og fangstutvikling bør vurderes om det er grunnlag for å refordele til de større
og mer effektive fartøyene, for derved å sikre at norske hysekvoter ikke går tapt.

I år er overreguleringene utdelt som maksimalkvoter i lukke gruppe i Finnmarksmodellen, og
fartøyene har garanterte kvoter uten overregulering i bunn. Norges Fiskarlag anbefaler at denne
modellen videreføres også til neste ar.
,4,pen gruppe

Norges Fiskarlag går inn for å videreføre kvoterammen for åpen gruppe innenfor etablert kvoteandel.
Norges Fiskarlag krever videre at det ved årets begynnelse ikke gis adgang til fritt fiske for noen fartøy

i åpen gruppe.)
Kvoteb)¡tte torsk-hyse
Norges Fiskarlag vil vurdere en kvotebytteordning mellom kystflåten og havfiskeflåten for
fiskeslagene hyse og torsk, og vil eventuelt komme tilbake med nærmere detaljer om dette når
kvoterammene for 2020 er avklart. Det er viktig at et eventuelt slikt kvotebytte er avklart fra årets
start.

Kvotefl

eks ibi

I

itetsordnin gen

til vårt vedtak av 30.-31. oktober 2018 om praksisen knyttet til
kvotefleksibilitetsordningen. Norges Fiskarlag finner det beklagelig at fiskerimyndighetene ikke har
etterkommet organisasjonens anbefaling, og ber derfor på nytt om at foreslåtte prinsipp for
kvotefleksibilitet legges til grunn for overgangen mellom kvoteåret 2019 og2020.>>
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