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Regulering av fisket etter rognkjeks 2022
Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 20.-21.oktober d.å. fattet følgende vedtak:
«Reguleringsopplegget for 2022
Norges Fiskarlag er fornøyd med reguleringsopplegget for rognkjeks, og vi tilrår en videreføring av
det samme opplegget og fangstperioder, for reguleringen for 2022 som ble fastsatt for 2021.
Basert på erfaringene fra årets fiske går Fiskarlaget imidlertid inn for at kvoten for utilvirket
rognkjeksrogn økes fra 5 000 kg til 7 500 kg for 2022.
Forslag om høstingsregel og ny bestandskunnskap
Fiskarlaget oppfatter at høstingsregler nå er implementert for rognkjeksbestanden, er godkjent av
ICES og inngikk i fastsettelsen av kvoteråd for 2021 og 2022. Dette er positivt både for den videre
forvaltningen av bestanden og bidrar til at fiskeriet fremdeles kan tilfredsstille internasjonale krav
til miljøsertifisering.
Fiskarlaget oppfatter at det fortsatt store kunnskapshull når det gjelder f.eks. bestandsstruktur og
vandringsmønster mellom gyte- og oppvekstområder for arten, og oppfordrer derfor
Fiskeridirektoratet til å medvirke til økt forskningsinnsats for å sikre en bærekraftig høsting av
arten.
Omregningsfaktoren i fisket etter rognkjeks
Norges Fiskarlag registrer at en ny omregningsfaktor ble tatt i bruk for 2021-sesongen. Den nye
omregningsfaktoren er basert på et begrenset datagrunnlag, og vi oppfordrer Fiskeridirektoratet til
å gjennomføre flere målinger på flere steder for å verifisere om den nye omregningsfaktoren for
rognkjeks er korrekt, slik at uttaket av rognkjeks hverken er for høyt eller lavt i forhold til HIs
bestandsrådgivning for denne arten».
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