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Regulering av fisket etter torsk nord for 62˚N i 2022 – korrigert
forslag om håndtering av den utvidete overføringsadgangen av
ufisket 2021-kvote til 2022
Landsstyret i Norges Fiskarlag har behandlet ovennevnte sak i møte i dag 2.11.2021 og fattet
følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at Landsstyret 20.-21. oktober d.å. fattet vedtak om regulering av fisket
etter torsk nord for 62°N i 2022, herunder utvidet adgang til overføring av ufisket torskekvote i
2021 til 2022. I vedtaket heter det bl.a. som følger om dette:
Fordeling av kvote som følge av utvidet overføringsadgang fra 2021 til 2022
Norges Fiskarlag konstaterer at Norge og Russland har avtalt en ekstra overføringsadgang av
ubrukt kvote av torsk fra 2021 til 2022, slik at overføringsadgangen som et engangstilfelle er økt
fra 10 prosent til 15 prosent. Bakgrunnen for dette er de utfordringer koronaviruspandemien har
skapt for fiskerinæringen. I departementets pressemelding av 15.10.2021 framkommer det at
Fiskeridirektoratet vil legge frem et forslag til hvordan dette skal håndteres i de nasjonale
reguleringene til reguleringsmøtet 9. og 10. november, og at Nærings- og fiskeridepartementet tar
det endelige beslutningen om dette. Fiskarlaget er svært tilfreds med at dette gikk i orden, noe
som samsvarer med kravet Norges Fiskarlag fremmet i forkant av forhandlingene.

Norges Fiskarlag viser til at det for 2021 er etablert en ordning som gir fartøy i havfiskeflåten og i
lukket gruppe i kystflåten til å overføre inntil 10% av eventuelt ufisket tildelte kvote på fartøynivå
til 2022, mens åpen gruppe kan overføre på gruppenivå. Fiskarlaget legger til grunn at disse
elementene inngår som en forutsetning for det enkelte fartøy sin kvote i 2022-reguleringene.

Fiskarlaget viser til mottatt henvendelse fra Fiskeridirektoratet av 15.10.2021 hvor det vises til at
Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Fiskeridirektoratet i oppdrag å lage et forslag til hvordan
den økte overføringsadgangen på 5 % kan implementeres i årets regulering. Når det gjelder ufisket
torskekvantum i de enkelte reguleringsgrupper ut over 10% av 2021-kvoten (inntil 15%), så
legger Norges Fiskarlag til grunn at slike kvanta overføres til 2022-kvotene på gruppenivå ut fra
status restkvoter pr. 31.12.2021, og at dette inngår i fordelingsgrunnlaget for 2022-kvotene.
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Landsstyret i Norges Fiskarlag har med bakgrunn i de siste ukers fisketakt og gjenstående
torskekvantum i de enkelte reguleringsgruppene og samlet, foretatt en fornyet vurdering av
hvordan den utvidete kvoteoverføringsadgangen (fra 10% til 15%) skal håndteres i de nasjonale
reguleringene. Etter dette foreslår Norges Fiskarlag at den utvidete overføringsadgangen håndteres
slik at det enkelte fartøy gis adgang til å kunne overføre inntil 15% av ufisket 2021-kvote til 2022,
og ikke slik som foreslått i vedtaket fra 21.10.2021.»
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