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Regulering av fisket etter torsk, hyse og sei i 2022
Sjømat Norge mener at Hovedtrekkene i reguleringene av fisket etter torsk, sei og hyse fra de siste årene
bør videreføres i 2022. Så langt som mulig mener vi at fiskeriene må reguleres gjennom faste fartøykvoter,
slik at kappfiske unngås og både fiskerne og industrien gis forutsigbarhet. Vi mener at torskekvotene i lukka
gruppe må tildeles som faste fartøykvoter også i 2022. Når det gjelder hyse og sei ser vi at det er vanskelig å
unngå overregulering i kystgruppen, ettersom kvoteutnyttelsen (og tilgjengeligheten) er så variabel.
Det er flere ordninger i torskefisket som har som formål å sikre tilgang på råstoff også utenom
hovedsesongen på vinteren, og ferskfiskordningen er den viktigste av disse.
Sjømat Norge mener at ferskfiskordningen må videreføres også i 2022. Vi mener at kvantumet til ordningen
samlet bør settes 20 000 tonn for lukket gruppe og 2500 tonn for åpen gruppe. For lukket gruppe mener vi
også at det bør gjøres en periodisering, hvor 40% (8000 tonn) av kvantumet settes av til den første perioden
og 60% (12 000 tonn) til den andre. Den første perioden bør starte 10. mai, med en tillatt torskeandel på
15% på ukesbasis. Andre periode bør starte 29. august, med en tillatt torskeandel på 30% på ukesbasis.
Fisket på ordningen i første periode stanses dersom kvantumet er beregnet oppfisket. Eventuelt ufisket
kvantum overføres til andre periode. Sjømat Norge mener det er svært viktig at ferskfiskordningen varer ut
2022, slik at også fisket i desember kan foregå innenfor ordningen, om nødvendig må tillatt torskeandel
tilpasses utover høsten for å sikre dette.
Sjømat Norge foreslår en avsetning i 2022 til kvotebonus for levendelagring av torsk på 2500 tonn, og at
deltakende fartøys kvotebelastning for levendelagret torsk settes til 70%. Oppstartsdato for ordningen bør
settes til 1. mars 2022.
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