Norges Fiskarlag
Fiskeridirektoratet
19.10.22
Saks: 2022/896-3

Regulering av fisket etter blåkveite i 2023
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 19. oktober 2022, og det ble gjort
følgende vedtak i ovennevnte sak:
«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til ICES tilrådninger når det gjelder
bestandsutviklingen av Nord-Atlantisk blåkveite der det anbefales at TAC for 2023 må
reduseres i forhold til 2022 og 2021. Styret mener at bestanden av blåkveite nord for 62° N
er økende, dette med bakgrunn i at 2010-årsklassen var god, og at denne årsklassen nå er
kjønnsmoden og vil bidra med økt rekruttering til bestanden. Med dette som mener styret at
uttaket av blåkveite bør kunne økes i 2023 i forhold til inneværende år, og ikke reduseres slik ICESrådet til ved fjorårets kvoteråd.
Styret ser det som utfordrende å regulere fisker etter blåkveite på en slik måte at en
kommer akkurat i mål med fisket uten verken et overfiske eller et underfiske. Styret foreslår
derfor at det under høstens fiskeriavtaleforhandlinger med Russland gjøres en avtale om
kvotefleks også på denne arten. Et slikt tiltak vil bidra til en bedre avslutning av fisket ved
endt sesong.
Styret mener at ordningen med to perioder i blåkveitefisket bør videreføres. Dette ut fra
markedsmessige hensyn der det kan være viktig å strekke sesongen.
Styret mener oppstart av første fiskeperiode må settes til 22. kl. 00.00. mai, mens andre
periode bør starte 7.august. Styret vil vise til aktiviteten ved Andøya Space som påvirker
mulighetene til å drive fiske i området utenfor Andøya. Andøya Space må forholde seg til de
datoene som settes for blåkveitefisket. Dette for å sikre forutsigbarhet og like vilkår for
fiskere uavhengig av geografisk tilhørighet.
Styret mener det har vært for liten differensiering av maksimalkvotene ut fra fartøyets
lengde. Dersom TACøker i 2023 i forhold til 2022 mener styret at en må øke forskjellen i
kvotestørrelse mellom mindre og større fartøy og foreslår derfor gitt denne forutsetningen
følgende maksimalkvotestige for 2023:
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Lengde
0-13,99 meter største l.
14-19,99 meter største l.
20-27,99 meter største l.

Maksimalkvote
20 tonn
24 tonn
28 tonn

For øvrig har ikke styret kommentarer til reguleringen av neste års blåkveitefiske.»
Med bakgrunn i forannevnte ber styret om at Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet
medvirker til at forskningsinnsatsen på rognkjeks økes betydelig.
Vennlig hilsen
Daglig leder
Hanne Fagertun

Kontorsekretær
Tove Strand

Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift.
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