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Sak 6/2021 - Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og
Finnmark i 2022 - referat
Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark ble gjennomgått
som sak 6 under reguleringsmøtet 9. november 2021. I forkant av reguleringsmøtet ble
forslag til regulering forelagt Sametinget som ledd i gjennomføringen av
konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og statlige myndigheter. Fiskeridirektoratet
har vurdert det slik at det ikke er foreslått nye forvaltningstiltak som svekker det
materielle grunnlaget for samisk kultur.

Fiskeridirektøren foreslo en maksimalkvote på 7 000 kg utilvirket rognkjeksrogn i 2022.
Sjømat Norge mente det er grunnlag for å øke maksimalkvoten til 7 500 kg.
Organisasjonen viste til at de både i 2020 og 2021 hadde spilt inn behovet for økning.
Bakgrunnen for forslaget er å sikre at ressursene utnyttes. Norges Fiskarlag støttet
innspillet til Sjømat Norge.
Det var ingen ytterligere innspill til forslaget i møtet
Fiskeridirektøren informerte i møtet om at maksimalkvoten ville bli økt til 7 500 kg
utilvirket rognkjeksrogn i 2022.

Fiskeridirektøren foreslo videre at stoppdatoene for fisket i 2021 ble videreført til 2022.
Sametinget har i sitt innspill datert 29 oktober gjentatt ønsket om å utvide fisketiden i
fiske etter rognkjeks i kvoteregulert område for kongekrabbe, for de som bor der, til 10.
september. Fiskeridirektoratet bemerker at vi i 2021 har gjennomført en høring om

dette spørsmålet. Konklusjonen etter høringen var at en slik utvidelse ikke innføres.
Høringen, samt noen av innspillene, er nærmere beskrevet i saksdokumentet kapittel
5.4 om fangstperiode.
Det var ingen kommentarer til forslaget om stoppdatoer i møtet.
Fiskeridirektøren fastholder stoppdatoene.
Fiskeridirektoratet informerte om det pågående arbeidet med å fastsette en ny
omregningsfaktor for rognkjeks. Fiskeridirektøren viste videre til
reguleringsdokumentene fra høsten 2020 der det fremkom at det ville bli invitert til en
arbeidsgruppe i løpet av første kvartal 2021. En slik invitasjon ble, som følge av
pandemien, ikke sendt. Fiskeridirektoratet vil imidlertid sende ut en invitasjon til
arbeidsgruppe med planlagt oppstart første kvartal 2022.
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