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Regulering av torsk nord for 62 ˚N i 2023
Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25.-26.oktober d.å. fattet følgende vedtak:
«Norsk totalkvote
Norges Fiskarlag viser til at den 52.sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen ble
avholdt i uke 42. Av protokollen framkommer det at Norge og Russland fastsatte totalkvoten for
nordøstarktisk torsk for 2023 til 566 784 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Totalkvoten fordeles
mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for
2023 vil være 260 782 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7000 tonn forskningsfangst.
Fordeling av kvoten på ulike flåtegrupper
Norges Fiskarlag krever at «trålstigen» reetableres og legges til grunn for kvotefordelingen i 2023,
og viser til innspill i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartmentets høring om sentrale tema for
ny kvotemelding av 6.juli d.å.
Fiskarlaget legger til grunn at de avsetninger som omfatter forskning- og undervisning, ungdomsog rekreasjonsfisket, kystfiskeordningen (0,90% av norsk totalkvote) og rekrutteringsordningen
(eksisterende rekrutteringskvoter lukket gruppe) følger samme mønster i 2023 som i 2022.
Norges Fiskarlag viser til at det er politisk besluttet at det skal være en ordning med kvotebonus
for levendelagring, men at ordningen skal fases ut i årene fremover. Hensikten har vært å
stimulere til utvikling av teknologi i en oppstartsfase og at intensjonen alltid vært at levendelagring
på sikt skal kunne gjennomføres uten kvotebonus.
Dersom nedtrappingsplanen hadde vært fulgt for 2022, skulle avsetningen til ordningen
inneværende år vært på 1 500 tonn. I 2022 har det vært avsatt 2 500 tonn, og det gjenstår på
nåværende tidspunkt 2 166 tonn, ifølge ukestatistikken for uke 41. Norges Fiskarlag legger til
grunn at nedtrappingsplanen følges for neste år, noe som innebærer at avsetningen til dette
formålet reduseres fra 2500 tonn til 1500 tonn i 2023, og at innblandingsprosenten settes til 20%.
Det bør bemerkes at Norges Fiskarlag prinsipielt er av den formening at levendelagring i fremtiden
bør gjennomføres uten stimuli fra en bonusordning.
Fiskeritillatelser
Norges Fiskarlag legger til grunn at prosessen med fiskeritillatelser ikke iverksettes før
reguleringsåret 2023.
Kvotefleksibilitet mellom kvoteår og kvoteoverføring
Norges Fiskarlag viser til at Stortinget i 2020 gav tilslutning til forslaget i Kvotemeldingen om å
innføre kvotefleksibilitet på fartøynivå i hvitfisksektoren.
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Innføring av kvotefleksibilitet over året er oppfattet som positivt, men det er viktig at
forutsetningen med kvotefleksibilitet begge veier snarest kommer på plass på fartøynivå. Norges
Fiskarlag vil derfor gjenta at det snarest ferdigstilles et kvoteregister som muliggjør
kvotefleksibilitet på fartøynivå for torskesektoren. Fiskarlaget forutsetter at
kvoteoverføringsordningen på fartøynivå videreføres i 2023. Videre bes det om at innføring av en
ordinært kvotefleksordning i torskesektoren ikke ekskluderer bruk av slumpfiskeordningen.
Når det gjelder prinsipper knyttet til kvotefleksibilitet, så vises det til Fiskarlaget tidligere innspill
på dette, jf. landstyrevedtak 31.10.2018 og i brev av 3.3.2022. Norges Fiskarlag vil nok en gang
gjenta at denne praksisen legges til grunn for kvoteavstemming/kvotefleksibilitet.
Videre mener Norges Fiskarlag at det er grunn til å påpeke at vilkåret i § 6b om at overført kvote
må fiskes av samme eier, fartøy og kvotegrunnlag bør oppheves eller liberaliseres, og viser til
tidligere innspill fra Norges Fiskarlag om dette i brev av 18.02.d.å og 28.04.d.å.
Norges Fiskarlag anmoder Fiskeridirektoratet om å fjerne vilkåret om samme eier, slik at
fartøyeiere/rederi som har gjort endringer i eiersammensetningen eller solgt/kjøpt fartøy eller
benyttet leiefartøy ved forlis, ikke blir hindret til å overføre ufisket restkvote til neste år innenfor
tillatt ramme.

Ferskfiskordningen
Det vises til at målsettingen med ferskfiskordningen er å stimulere til fiske etter sei, hyse og andre
arter i perioder med liten fiskeriaktivitet i torskesektoren, særlig om høsten. Intensjonen er å få
kystflåten til å lande torsk etter at det tradisjonelle vinter- og vårtorskefisket er avsluttet. Norges
Fiskarlag tilrår at nivået på avsetninger til ferskfiskordningen settes i samme forholdsmessige
størrelsesorden som tidligere år, og at det for 2023 tas av de respektive gruppekvotene. Når det
gjelder ferskfiskordningen i lukket gruppe ber Fiskarlaget om at avsetningen deles i to, fordelt på
gruppene under/over 21 meter hjemmelslengde i henhold til etablerte kvoteandeler.
Ut fra en helhetsvurdering, hvor ulike hensyn er vurdert tilrår Fiskarlaget at oppstartdato for
ordningen settes til 19.april 2023, og at det gis anledning til å ha inntil 15 % innblanding av torsk.

Innblandingsgrunnlag av sei i ferskfiskordningen
Norges Fiskarlag finner grunn til å gjenta anmodningen fra i fjor om å begrense
innblandingsgrunnlaget av sei i ferskfiskordningen til en grunnkvote.
Når det gjelder spørsmålet om hvilken grunnkvote det skal være tillatt å benytte seg av dersom
adgangen til å benytte begge grunnkvotene av sei som innblandingsgrunnlag i ferskfiskordningen
begrenses, mener Fiskarlaget at det må legges til rette for en reell valgfrihet om hvilken av
grunnkvotene som skal utløse ferskfiskbonusen.
Fiskarlaget viser for øvrig også til tidligere forslag om å dele kvantumet som skal disponeres til
ferskfiskordningen for lukket gruppe i to kvotekomponenter, over/under 21 meter. Det konstateres
at Fiskeridirektoratet ikke har foreslått dette i forslagene for 2022, men Fiskarlaget forventer at
dette imøtekommes og bygges inn i 2023-reguleringene.

Kysttorsk
Norges Fiskarlag forutsetter at reguleringen av kysttorsk videreføres i 2023.

Trålgruppene
Norges Fiskarlag tilrår at samme reguleringsopplegg som ved årets start videreføres i 2023,
herunder at gruppekvotene fordeles som garanterte kvoter uten overregulering for trålgruppen.
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For seitrål anbefales det at bifangstavsetningen fordeles som like fartøykvoter på samme måte som
hyseavsetningen.

Fisket med konvensjonelle havfiskefartøy
Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten av torsk til konvensjonelle havfiskefartøy fordeles som
fartøykvoter på deltakende fartøy.

Fisket i lukket gruppe
Norges Fiskarlag tilrår samme reguleringsopplegg ved årets start, som i 2022. Fiskarlaget tilrår at
modellen med garantert kvote og maksimalkvote for hjemmelslengdegruppen under 11 meter
videreføres i 2023. Kvoterammen for 2023 tilsier at det ikke bør være høyere overreguleringsnivå
(makismalkvote) for fartøy under 11 meter i lukket gruppe enn i 2022.
Fiskarlaget påpeker at det er særdeles viktig at det følges nøye med utviklingen i fisket fra årets
start og at eventuelle økninger av overreguleringen i lukket gruppe under 11 meters
hjemmelslengde gjøres tidlig på året og helst i løpet av mars måned.

Samfiske
Norges Fiskarlag legger til grunn at samfiskeordningen i lukket gruppe videreføres for neste års
regulering.

Åpen gruppe
Norges Fiskarlag anbefaler at gjeldende prinsipper med garanterte kvoter og maksimalkvoter
videreføres. Norges Fiskarlag krever at det ved årets begynnelse ikke gis adgang til fritt fiske for
noen fartøy i åpen gruppe.
Fiskarlaget påpeker at det er særdeles viktig at det følges nøye med utviklingen i fisket fra årets
start og at eventuelle økninger av overreguleringen i åpen gruppe gjøres tidlig på året og helst i
løpet av mars måned.

Med hilsen
Norges Fiskarlag
Jan Birger Jørgensen
Trude Knutsen
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.
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