Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Deres ref.

Vår ref.
2021/1035-8

Saksbehandler
Trude Knutsen, 412 31 134

Dato
26.10.2021

Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022
Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 20.-21.oktober d.å. fattet følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag konstaterer at kvoterådet for torsk i Nordsjøen og Skagerrak for neste år er
14 276 tonn, og at det er en reduksjon på 10 % fra avtalt kvote i år. Kvoterammen er enda ikke
fastsatt, men det er grunn til å anta at det vil være en krevende situasjon også til neste år.
Fiskarlaget legger til grunn at det inngås en avtale med EU og Storbritannia før årsskiftet, og at
torskekvotens størrelse vil angi ramme for det norske reguleringsopplegget etter det mønster
ovennevnte arbeidsgruppe har skissert.
På bakgrunn av det historiske lave kvotenivået av torsk i Nordsjøen og Skagerak, og
Fiskeridirektoratets forslag til regulering for torsk i sør for 2020, ble det av Norges Fiskarlag
oppnevnt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som fikk i oppgave å komme opp med realistiske og
balanserte reguleringstiltak for torskefiske i Nordsjøen og Skagerrak i 2020.
Arbeidsgruppens innstilling som forelå i desember 2019 var et kompromiss mellom de ulike
fartøygrupper som fisker i Nordsjøen og Skagerak, og en viktig del av kompromisset var at det
både skulle være adgang til direktefiske- og bifangst.
Med bakgrunn i fortsatt lav torskekvote i 2022, mener Norges Fiskarlag en fortsatt må bygge
videre på forslagene fra arbeidsgruppen. Forslagene kan oppsummeres slik matrisen under viser:
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Norges Fiskarlag tilrår på denne bakgrunn at Fiskeridirektoratet følger prinsippene i
arbeidsgruppens innstilling også for 2022-reguleringene, men med noen modifikasjoner for
fartøygruppen med deltakeradgang i fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak.
Fiskarlaget tilråder til at fartøy med deltakeradgang fortsatt gis mulighet til et direktefiske etter
torsk i Nordsjøen og Skagerak med garanterte kvoter fortrinnsvis for alle båtstørrelser fra årets
start, basert på de erfaringer som er gjort i fisket i år. Snurrevad må behandles likt mht. bifangst
som øvrige konvensjonelle redskaper slik som tidligere foreslått.
I tillegg til det som er nevnt over viser Norges Fiskarlag til at det i år ble besluttet å innføre forbud
mot fiske med trål og snurrevad i tre områder i Nordsjøen fra 15.september til 31.desember.
Hensikten med stengningen er å redusere fiskepresset på de yngste årsklassene av nordsjøtorsk
for å bidra til gjenoppbygging av bestanden. Norges Fiskarlag deler bekymringene rundt sviktende
rekruttering av torsk i Nordsjøen, og det er viktig at tiltakene som iverksettes er treffsikre og ikke
legger unødig store hinder på utøvelsen av andre fiskeri. Norges Fiskarlag viser til at stengingen
skulle være midlertidig, men har vært gjeldene i 2 år. Med den utstrekningen stengingen har, er
særlig fisket etter sei rammet av de stengte områdene som er gjeldene per i dag. Norges Fiskarlag
krever at det foretas en evaluering av effekten av områdestengingene, og at eventuelle nye tiltak
legges frem for næringen til drøfting før de besluttes gjennomført.
Vern av kysttorsk i Oslofjorden
Norges Fiskarlag vil vise kritikken som har pågått rundt prosjektet «Krafttak for kysttorsken».
Videre reguleringstiltak for yrkesfiskere i Oslofjorden må bygges på et godt og omforent
kunnskapsgrunnlag. Fiske etter torsk i Oslofjorden er forbudt, men rapporten «Krafttak for
kysttorsken» peker på at også andre fiskearter i fjorden trenger tiltak for å begrense dødelighet. I
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følge HI er det nødvendig å innføre registreringsplikt og et rapporteringssystem for alt fritidsfiske i
fjorden. Norges Fiskarlag støtter innføring av slik registreringsplikt. Vi anbefaler at dette knyttes til
Fiskeridirektoratet sin app «Fritidsfiske».
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