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Regulering av fisket etter torsk i NAFO-området i 2022
Norges Fiskarlag viser til uttalelse fra Fiskebåt av 22. september 2021, hvor det framkommer
følgende:
«Fra og med 2016 ble det besluttet om å regulere fisket etter torsk i NAFO 3M. Reguleringen går ut
på at torsketrål og konvensjonelle havfiskefartøy deltar annet hvert år. For den innbyrdes
reguleringen er det etablert rulleringslister som avklarer hvilke fartøy som skal delta.
I 2021 stod torsketrålerne for tur. Kvoten var i år på rekordlave 139 tonn. På grunn av lange
seilingsdistanser og krav om observatørdekningen ga ikke kvoten grunnlag for å utøve et
regningssvarende fiskeri. Fiskebåt anmodet derfor om at den interne rulleringen i
torsketrålgruppen ble satt på pause og at fisket ble sluppet fritt blant fartøy med
torsketråltillatelse. Etter at det ble klart at ingen torsketrålere ønsket å delta gikk tilbudet til
fartøyene i konvensjonell hav. Et fartøy deltok og hele kvoten ble tatt.
Selv om den interne rulleringen mellom torsketrålerne ble satt på pause, må rulleringen mellom
torsketrål og konvensjonell hav skulle fortsette å løpe. Det er dermed konvensjonell hav som står
for tur i 2022. Fiskebåt kommer tilbake med et forslag til regulering når neste års kvote er
avklart.»
Norges Fiskarlag slutter seg til ovennevnte forslag fra Fiskebåt.
Med hilsen
Norges Fiskarlag
Jan Birger Jørgensen
Trude Knutsen
Kopi til:

medlemslagene
Landsstyrets medlemmer

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.

og F is k a r la g et s Ser vicek on t or A S P o s tb o ks 1233 To rga rd , 7462 T ro n d h e im
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50
Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094

