
 
 

 
 

  og  F iskar lagets  Serv icekontor  AS Postboks  1233 Torgard,  7462 Trondheim    
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50  

Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094 

 
 

 

Fiskeridirektoratet  
 

 

Deres ref.  Vår ref.  Saksbehandler Dato 
 2022/1018-2 Trude Knutsen, 412 31 134  28.10.2022 

        

Regulering av fisket etter blåkveite i 2023 

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25.-26.oktober d.å. fattet følgende vedtak:  
 

«Norges Fiskarlag viser til den 52.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen ble 
avholdt i uke 42. Norges Fiskarlag viser til at Norge og Russland fastsatte totalkvoten for blåkveite 
for 2023 til 25 000 tonn. Norges kvote for 2023 vil være 12 735 tonn. 

Norges Fiskarlag krever at fordelingen av blåkveitekvoten mellom reguleringsgruppene følger 
premissene i landsmøtevedtakene 6/07 og 5/15.  

Det vises videre til at næringen, etter omfattende forhandlinger, ble enig om at totalkvoten skal 
fordeles med 47 % til kystfiskeflåten, 33 % til trålerflåten og 20 % til konvensjonelle 
havfiskefartøy. Videre ble det krevd at det burde innføres en deltakeradgang i fisket etter 
blåkveite. Fiskarlaget har gjentatt dette overfor fiskerimyndighetene i flere år uten at dette 
dessverre har blitt imøtekommet. Fiskarlaget krever etter dette at blåkveitekvoten for 2023 må 
fordeles som angitt foran. 

Kvoterammen til kystgruppen deles opp i to fiskeperioder for direktefisket og foreslås satt til 60 % i 
første periode og til 40 % i andre periode, slik som i 2022. Norges Fiskarlag vil nok en gang påpeke 
at det er svært krevende å drive et rasjonelt fiskeri i områdene ved Andøya på grunn av ulike 
øvelser i fiskeområdene rundt øya, og det er ingenting som tyder på at situasjonen for fiskerne i 
dette området er i bedring. Fiskarlaget vil nok engang påpeke behovet for en startdato etter mer 
tradisjonelt mønster. Ut fra en avveielse mellom flere hensyn tilrår Norges Fiskarlag at oppstart av 
første periode settes til siste mandag i mai (29. mai) og andre periode til første mandag i august 
(7. august).  
 

Videre vil Norges Fiskarlag understreke at Andøya Space AS og Norges Fiskarlag med medlemslag 
fortsatt ikke har klart å bli enige om en avtale som sikrer god sameksistens ved etablering av 
Andøya Space Orbital (Andøya Spaceport).  
 

Fiskarlaget tilrår at maksimalkvotene for fartøy under 28 meter som har adgang til å delta i det 
direkte fisket etter blåkveite settes til samme nivå som for 2022. Videre vises det til 
høstingsforskriftens § 18 som krever røkting hver andre dag i fisket etter blåkveite. For å 
muliggjøre et blåkveitefiske i området rundt Storegga, bes det om at røktingsplikten endres fra 
annen hver dag til tredje hver dag.  
 

Det tilrås på nytt at fartøy over 28 meter som ikke har deltakeradgang i fisket etter blåkveite gis 
anledning til å kunne ha en økt innblanding på inntil 20 % innblanding av blåkveite (i dag er 
regelen 7 %), men fortsatt begrenset av en øvre kvote på 20 tonn i løpet av året i 2023.   
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Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten til trålerne og konvensjonelle havfiskefartøy deles likt 
mellom deltakende fartøyer i de respektive fartøygruppene. 
 

Med bakgrunn i at fiskeriaktiviteten etter blåkveite innebærer behov for en viss 
planleggingshorisont mht egning av line, optimal plassering av redskapene på feltet og at fisket 
pågår relativt langt fra land, bør det fortrinnsvis legges opp til at stopp i fisket kunngjøres med 
minimum to dagers varsel før iverksetting dersom eventuelt behov for å stanse fisket på grunn av 
oppfisket periode-/gruppekvote. Også værutsikter må trekkes inn i stoppvurderingene. 
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