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Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Regulering av fisket etter torsk sør for 62 N° i Nordsjøen og Skagerrak
Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 28. og 29. oktober gjort følgende vedtak
vedrørende regulering av fisket etter torsk sør for 62 N° i 2020:
• Norges Kystfiskarlag støtter ICES kvoteanbefalning.
• Som ledd i en gjenoppbyggingsplan for torsk, bør det innføres et generelt minstemål
for torsk sør for 62ºN på 47 cm.
• Den norske kvoteandelen må fordeles slik at den i størst mulig grad ivaretar
målsettingen om bærekraftig utvikling. Det gjøres ved at kystflåten fortsatt prioriteres.
Det må tas særskilt hensyn til at den konvensjonelle flåten er avhengig av et kystnært
fiske etter torsk, og samtidig mangler reelle driftsalternativer.
• Bifangstprosenten må holdes lav og ikke overstige 10 % dersom man skal ha en
bærekraftig beskatning over tid.
• Direktefiske etter torsk må fortsatt forbeholdes konvensjonelle fartøy under 28 meter
største lengde. Det forutsettes kun tillatt bruk av passive og selektive redskaper.
• Trålflåten må pålegges strenge bifangstregler for å sikre en bærekraftig forvaltning av
torsk. Det må opprettholdes strenge begrensninger i fisket etter nøkkelarter som
øyepål og tobis.
• Som et ledd i å styrke yngelvernet for torsk må fisket med industritrål og krepsetrål
reduseres. Det må iverksettes tiltak for å hindre uttak av yngel og småfisk.
Utkastforbud må praktiseres.
• Ved en videreføring av dagens gruppeinndeling må forskjellen mellom åpen og lukket
gruppe reduseres. Det må gis en maksimalkvote på minimum 20 tonn torsk for
samtlige fartøy i åpen gruppe. Videre må differansen i kvotestigen i lukket gruppe
søkes redusert. Eventuelle refordelinger og kvoteøkninger må også omfatte åpen
gruppe.
• Økt forskning på og kartlegging av kysttorsk er nødvendig for å få et riktig bilde av
bestanden(e). Dette være seg både uttak av fritidsfiske og turistfiske.
• Dersom kysttorskvernesonen i Borgundfjorden skal ha noen troverdighet, må det
omfattende fritidsfisket i området begrenses sterkt.
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