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Regulering av fisket 2023
Styret i Fiskarlaget Nord gir følgende tilrådninger om regulering av fisket i 2023.
Det bemerkes at bakteppet inn i reguleringsåret 2023 er en spent geopolitisk situasjon, der også
økonomiske utsikter i sentrale marked er usikre. Dette må møtes på en offensiv måte, med
tilstrekkelig fokus og ressurser avsatt til markedsarbeid.
Det påpekes betydningen av at felles bestander med Russland forvaltes bærekraftig og at det kan gis
kvoteråd som næringen kan forholde seg til. Norges Fiskarlag oppfattes å opptre konstruktivt og
ansvarlig på vegne av norske interesser.
Sikre rimelig adgang til driftsgrunnlag
Også inn mot 2023 påpekes det at det må være en målsetting at alle flåtegrupper og
størrelsesgrupper i Finnmarksmodellen skal tilbys forutsigbarhet. Det må prioriteres for å sikre
rimelig adgang til kvote- og driftsgrunnlag, herunder også i de mer marginale fiskeriene.
Forutsetningene i de respektive grupper må hensyntas. Det må søkes balanserte løsninger på
forutsigbare utfordringer. Med fallende kvoter i sentrale fiskeri vil dette være desto viktigere.
Styret vil i den forbindelse vise til uttalelse fra årsmøtet i Fiskarlaget Nord angående
konkurransevilkår i kystfiskeflåten:
«Årsmøtet konstaterer at det er utviklet store kapasitetsforskjeller i flåten som opptrer kystnært.
Det må være en målsetting å gi alle flåtegrupper en rimelig og rettferdig adgang til fiskeressursene og
sine respektive kvoteandeler.
Når forskjellene i flåten utvikler seg til å bli veldig store kan det å behandle aktører likt i forhold til
adgang til fisket bety at man må regulere dem ulikt.»
Kvotebytte og refordeling
Dersom det kan bidra til styrket forutsigbarhet for alle flåtegrupper, og økt sikkerhet for adgang til
kvote og driftsgrunnlag, bør det legges til rette for hensiktsmessige kvotebytter mellom kyst- og
havfiskeflåten.
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I forhold til en eventuell innføring av kvotebytteordning på fartøynivå, så må denne foregå innenfor
de respektive gruppene i Finnmarksmodellen. Strukturkvotetak må sette grenser for adgangen til
kvotebytte.
Refordeling må skje i tråd med etablert praksis. Det må ikke hoppes over grupper i
refordelingssammenheng.
Ungdomsfiskeordningen - periodisering
Ungdomsfiskeordningen virker i 2022 som et utgangspunkt fra 13. juni til og med 19. august. Det er
egne bestemmelser for fisket etter leppefisk og rognkjeks.
I den aktuelle perioden kan det være vanskelig å få gjennomført et ungdomsfiske mange steder.
For å legge til rette for at ungdom i størst mulig grad får prøvd seg i næringen, bes det igjen vurdert å
utvide perioden ordningen skal gjelde. Innenfor perioden 1. mai - ut september oppfattes relevant
for å drive et ungdomsfiske.
Avsetning til agnkvoteordningen
Agnkvoteordningen, basert på den enkelte fiskers ulovfestede rett til å fiske agn til eget forbruk, ble
innført i 2004 har fungert utmerket med sin tilretteleggelse for et leveringssikkert tilbud av
kvalitetsagn til lavest mulig pris.
Manglende kvalitet på agnet gir lavere fangstrater og gjør at line- og teinefiskerne må gå flere turer
ut på havet for å ta sin kvote. Dette er både unødig fordyrende for fartøyene samt unødig belastende
for miljøet. Agnkvoteordningen har samtidig en viktig kontrollfunksjon da agnet registreres og
kvoteavregnes, i motsetning til «selvfisket» agn.
Linefiske og teinedrift er bærekraftige driftsmodeller, som minimerer det miljømessige fotavtrykket
og gir råstoff av høy kvalitet. En økning av agnkvotene vil således kunne fungere som en stimulans til
økt bruk av disse redskapstypene og derigjennom et økt fokus på kvaliteten til norsk sjømat.
Fiskernes Agnforsyning (FA) har over lang tid blitt tildelt agnkvoter som ikke dekker fiskeflåtens
faktiske behov for agntypene sei, makrell og NVG-sild. Dette avleder igjen et stort kjøp av agn utenfor
kvoten fra FA som igjen fører til høyere agnpriser til flåten.
Styret ønsker med dette å innstille en tydelig støtte til at agnkvotene for sei, makrell og NVG-sild
økes.
Turistfiske
Utviklingen i turistfiskenæringen må følges og ses i sammenheng med diskusjoner om press på
kysttorsken.
Det må stilles krav til turistfiskere og turistfiskenæringen som sikrer nødvendig kontroll med
ressursuttaket. Det bes om at det rettes særlig fokus på uttak av kveite.
Regulering av fisket etter torsk nord for 62°N i 2023
Låsing av dynamiske kvotestiger og trekk til åpen gruppe
Stryet i Fiskarlaget Nord viser til at det er besluttet å låse fordelingen mellom konvensjonell sektor og
trål på 68/32%. En slik fordeling vil gi kystfiskeflåten en dårlig avtale i 2023 i forhold til den tidligere
gjeldende trålstigen. Det er nå trålflåten som vernes ved lave kvotenivå.
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Fiskarlaget Nord har i forbindelse med høring av kvotemelding 2.0 tatt til orde for at dynamiske
kvotestiger må gjeninnføres. Næringen fremstår samstemt om dette. Alternativt at fast fordeling må
være 70/30 %. Videre at trekk til åpen gruppe i torskefiskeriene i alle tilfeller må gjøres fra nasjonal
kvote, slik at også trålflåten bidrar.
Det er svært viktig at det gjøres tiltak som sikrer kystfiskeflåten en rimelig kvoteavtale for 2023.
Lukket gruppe under 11 meter og åpen gruppe i fisket etter torsk - adgang til kvoteoverføring
Det konstateres at det blir en merkbar kvotenedgang for torsk nord for 62°N for alle grupper i 2023.
Åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter vil få utfordringer med å komme innenfor 10 %
restkvote ved årets slutt i 2022. Det bør ses på om åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter
hjemmelslengde kan gis utvidet adgang til kvoteoverføring mellom 2022 og 2023.
Ferskfiskordningen
Ferskfiskordningen bør tilrettelegges for å styrke aktiviteten i 2. halvår. Ferskfiskordningen bør
disponeres for å kunne stimulere til økte landinger av ferskt råstoff ut året.
I forhold til adgangen til ferskfiskbonus så vil arbeidsutvalget gjenta tidligere forslag om at det bør
være anledning til å delta i ferskfiskordningen med kun en grunnkvote av de respektive fiskeslag.
Problemstillingen er aktuell i forbindelse med seifisket, der adgang til redskapsfleksibilitet gjør at
seinot flåten og de såkalte kombinasjonsfartøyene gis en utvidet adgang til å fiske på ordningen.
Adgangen til å fiske på de respektive grunnkvoter må legges til rette slik at det blir valgfrihet i forhold
til hvilken kvote som skal utløse ferskfiskbonus, og valgfriheten må være reell.
Det anmodes igjen om å differensiere ferskfiskbonusen på størrelsesgrupper. Det vil være relevant å
dele inn ordningen i +/- 21 meter.
Ferskfiskordningen bør premiere de som lander råstoff av god kvalitet, nedklasset fisk bør ikke utløse
ferskfiskbonus.
Kysttorsk
Med henvisning til kysttorskens beskaffenhet har Marine Stewardship Council (MSC) trukket
godkjenningen for torsk og hyse nord for 62°N fangstet innenfor 12 nm.
Fiskarlaget Nord vil gjenta sitt forslag om å bygge argumentasjon for å bevare MSC-godkjenning
gjennom tiltak.
Som et ledd i å gjenopprette og skape trygghet for MSC godkjenning for de aktuelle fiskeslag vil
styret gjenta oppfordringen om å vurdere hensiktsmessig områderegulering i det kystnære fisket.
Dette for å bidra til å sikre en best mulig markedsadgang for hele fiskeflåten.
Praksis for handtering av 3.landskvoten av torsk
Styret vil gjenta tidligere anmodning om å få avklart omkring praksis for handtering av 3.landskvoter,
herunder hvordan ubenyttet 3.landskvantum skal handteres og fordeles.

Regulering av hyse nord for 62°N i 2023
Styret i Fiskarlaget Nord registrerer ICES tilrådning om en anbefalt kvote for 2023 på 170. 067 tonn,
hvilket representerer en reduksjon på 4,74% fra forrige år.
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Norske fartøy har de siste årene ikke vært i stand til å utnytte sine kvoter av hyse fullt ut.
Dersom en legger til grunn at ICES tilrådning blir satt som endelig TAC for 2023 mener styret det vil
være rom for enten å fastsette romslige maksimalkvoter for lukket gruppe og/eller at det åpnes for
fritt fiske fra årets start.
Styret mener åpen gruppe kan gis fritt fiske av nordøstarktisk hyse i 2023 innenfor gruppekvoten. Det
bør likevel fastsettes en garantert kvote som ligger i bunn for reguleringene.
Også for 2023 oppfordres det til at reguleringen av det kystnære fisket bidrar til å utligne ulike
konkurranseforhold på de kystnære fiskefeltene, slik at alle grupper gis en rimelig anledning til å nå
sine kvoteandeler av også hyse.
Regulering av fisket etter sei nord for 62°N i 2023
Styret viser til at det er tilrådd kvoteøkning på 15 % for sei nord for 62°N.
Med henvisning til fiskets gang i 2022, og restkvantum i de respektive grupper per uke 40, er
vurderingen at det ikke bør gjøres større endringer i reguleringsopplegget for 2023.
For lukket gruppe under 11 meter står det enda igjen et betydelig restkvantum i 2022, og det er
grunn til å følge særlig godt med på utviklingen i denne gruppen i 2023.
Det vises til kommentar ovenfor til regulering av ferskfiskordningen i forhold til adgang til
ferskfiskbonus.
Det gjentas også inn i 2023 at Fiskeridirektoratet, i sei fisket, må refordele mellom gruppene i tråd
med etablert praksis. Det må ikke hoppes over grupper i refordelingssammenheng.
Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2023
Med henvisning til behandling av spørsmålet i årsmøte, og i tråd med innspill til kvotemelding 2.0,
bes det om at dynamisk kvotestige gjeninnføres.
Styret har ellers ingen spesielle merknader, og oppfatter at årets reguleringer kan videreføres.
Regulering av fisket etter blåkveite i 2023
Styret mener reguleringen av direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter i 2022 har
fungert tilfredsstillende, og at det bør prioriteres for forutsigbarhet i 2023.
I forhold til adgangen til bifangst på 7 % for konvensjonelle kystfartøy i fisket etter andre fiskeslag,
bes det vurdert om denne kan økes til 10 %.
Regulering av fisket etter vanlig uer i 2023
Styret registrerer at ICES uttrykker stor bekymring for uer bestanden og mener at det må være null
fangst for både kommersielt fiskeri og fritidsfiske.
Samtidig meldes det om at mengden uer som registreres på tradisjonelle fiskeplasser gjør at det
stilles spørsmål ved om bestanden kan være i bedre forfatning enn forskningen anslår. Det er pekt
spesielt på utfordringer i høstfisket med garn.
På tross av prognosene fra havforskningen for uerbestanden vil styret gjenta Fiskarlaget Nords
forslag om at fartøy under 21 meter som fisker med konvensjonell redskap må gis adgang til 30 %
bifangst av uer fra 1.april.
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Samtidig bør det settes av nødvendige ressurser til å få avklart hva som er forklaringen på de svært
ulike observasjonene fiskerne og forskerne gjør.
Regulering av fisket etter rognkjeks i 2023
Styret viser til lav deltakelse i fisket etter rognkjeks i 2022 og at uttaket er langt under anbefalt tak
for uttak.
Dersom uttaket blir for lavt i løpet av året kan det får konsekvenser for hele verdikjeden. Det
fremstår viktig at det legges til rette for et fiske som i noen grad svarer til anbefalinger om
bærekraftig fiske.
Styret mener reguleringen av rognkjeksfisket i 2022 som et utgangspunkt kan videreføres i 2023. Det
må følges med på utviklingen i fisket og vurderes om det bør gis kvoteøkning dersom noen når
kvotetaket mens det totale uttaket samtidig er lavt.
Regulering av fisket etter lodde i 2023
Styret konstaterer at kvoteråd for fiske etter lodde i Barentshavet i 2023 tilsier nedgang i forhold til
2022 og en norsk andel på 37 000 tonn. Samtidig har det vært registrert lodde i løpet av året som
tilsier at bestanden kan være styrket.
Fiskarlaget Nord har tidligere påpekt loddas betydning for andre arter som opptrer kystnært og som
er viktig for både kystfiskeflåten og landindustrien. Det bør utvises særlig varsomhet når det tas
stilling til beskatning av arten.
Styret har ellers ingen spesielle kommentarer til reguleringen av fisket.
Regulering av fisket etter makrell i 2023
Styret viser til at tilrådning fra ICES tilsier at kvoter av makrell blir i samme størrelsesorden i 2023
som i 2022.
Styret har ingen spesielle merknader til reguleringen av fisket i 2023.

Med hilsen
Fiskarlaget Nord
Jon-Erik Henriksen/s
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rådgiver
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