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Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2021 - spørsmål
om endring av oppstartsdato og periodisering
Direktefisket etter blåkveite for fartøy under 28 meter i 2021 er som i de foregående
årene regulert i to perioder. Oppstart av første periode er fastsatt til 4. juni, og andre
periode starter 9. august. Av kvoten på 7 800 tonn kan 4 700 tonn fiskes i første periode
og 3 100 tonn kan fiskes i andre periode. Avhengig av største lengde kan deltakende
fartøy fiske innenfor maksimalkvoter på 20, 22,5 og 25 tonn.
Oppstartsdato for første periode har vanligvis vært satt til slutten av mai. Bakgrunnen
for at oppstartsdato for inneværende år ble satt så vidt sent som 4. juni var for å kunne
avvikle fisket på en mest mulig hensiktsmessig måte uten å komme i konflikt en
planlagt militærøvelse utenfor Andøya.
Sjømat Norge har i vedlagte (./.) brev av 16. april 2021 bedt om at oppstarten av
kystflåtens fiske etter blåkveite fremskyndes.
Anmodningen er begrunnet i den vanskelige markedssituasjon for blåkveite og
tilgangen på arbeidskraft på norske fiskemottak som følge av covid-19-situasjonen.
Sjømat Norge uttaler følgende:
Som følge av koronapandemien er markedene for blåkveite sterkt svekket sammenlignet med
tidligere år. Prisutviklingen har vært svak. Eksportprisen for fryst blåkveite er ned fra 48,90 kr pr
februar 2020 til 33,83 kr pr februar 2021. Dette bildet forsterkes ved å se på eksportprisen for hele
2019, som var på 48,78 kr, mot 40,51 kr for hele 2020. Sjømat Norge har også et klart inntrykk av
at lagersituasjonen ikke bidrar positivt. De siste årene har blåkveite landet av kystfiskeflåten i
hovedsak blitt fryst inn på land for eksport til særlig Kina og andre markeder i Asia. Vi ser en
tydelig svekkelse i etterspørselen etter fryst blåkveite, og dette gjør det nødvendig å søke andre
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markeder. Tradisjonelt har ferskmarkedet i Europa vært viktig for blåkveite, og vi mener dette kan
være en aktuell markedskanal, men det vil trolig kreve både jevnere tilførsel og bedre kvalitet.
Koronapandemien har medført strenge innreiserestriksjoner til Norge, og fiskeindustrien har
redusert bemanningen som en konsekvens av dette. Videre er det strenge krav til smittevern,
karantene mv som gjør at produksjonen er mer krevende enn normalt. Mange av sesongarbeiderne
som er kommet til Norge for å arbeide under torskesesongen vil normalt reise hjem i løpet av april,
og for mange av kjøperne vil det bli en roligere periode i mai, før blåkveitefisket starter opp i
begynnelsen av juni. Det vil imidlertid bli vanskelig å få tilstrekkelig med arbeidskraft på plass
igjen, ikke minst i lys av at mange av sesongarbeiderne kom til Norge før reglene for innreise ble
strammet kraftig inn i februar. Hvorvidt restriksjonene vil lempes på innen slutten av mai er det
vanskelig å mene noe bestemt om. Med en tidligere oppstart av blåkveitefisket vil det imidlertid
være grunnlag for å sikre kontinuitet i driften gjennom personell som allerede er på plass.
Sjømat Norge foreslår på denne bakgrunn at oppstarten av første periode i
blåkveitefisket fremskyndes til mandag 3. mai. For å legge til rette for større kontinuitet
uttaler Sjømat Norge også at første og andre periode bør slås sammen.
Norges Fiskarlag har etter en helhetsvurdering funnet å kunne støtte at oppstarten av
blåkveitefisket framskyndes til primo/medio mai, jf. brev av 15. april 2021. Fiskarlaget
viser til at en slik fremskynding av fisket trolig vil ha flest negative konsekvenser for den
minste flåten, både ut fra fortsatt overlappende torskesesong og at sommerfartsområdet
for fartøy mellom 8 og 10,67 meter først inntrer 15. mai og varer fram til 1. oktober.
Fiskeridirektoratet mener i utgangspunktet at en av hensynet til forutsigbarhet for
aktørene bør unngå betydelige endringer i allerede fastsatte reguleringsopplegg. Og i
likhet med Fiskarlaget ser vi at en endring som foreslått kan medføre noen negative
konsekvenser for den minste delen av flåten.
Etter Fiskeridirektoratets oppfatning er imidlertid de argumentene som Sjømat Norge
anfører så relevante og tungtveiende at det likevel kan være grunnlag for en endring
som foreslått. Fiskeridirektoratet er derfor i utgangspunktet innstilt på endre
oppstartsdatoen for kystflåtens direktefiske etter blåkveite til 3. mai.
Fisket vil da komme i konflikt med den planlagte skyteøvelsen. Andøya Test Center har
tidligere informert om at øvelsen vil foregå i perioden 1. – 3. juni 2021 i følgende
områder:
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Koordinater område 1 (DDMM.mm)

Koordinater område 2 (DDMM.mm)

6901.50N-01529.40E

6913.17N-01638.50E

6903.29N-01432.00E

6914.25N-01649.34E

6929.00N-01432.00E

6921.21N-01648.76E

6929.00N-01545.30E

6932.62N-01655.03E

6911.37N-01549.38E

6941.05N-01548.74E

6901.50N-01529.40E

6926.00N-01458.97E
6921.38N-01528.07E
6927.65N-01548.87E
6924.27N-01616.52E
6913.17N-01616.52E
6913.17N-01638.50E

Videre har Andøya Test Center uttalt at dersom fisket starter tidligere enn 4. juni vil det
være behov for å legge inn tre «vinduer» med pause i fisket, noe som innebærer at at
fartøyene ikke kan oppholde seg i de nevnte områdene i følgende tidsrom:
a. Mandag 01.06.2021 kl 18:00 – 00:00
b. Tirsdag 02.06.2021 kl 18:00 – 00:00
c. Onsdag 03.06.2021 kl 18:00 – 00:00
Fiskeridirektoratet legger til grunn at dette fremdeles er aktuelt og tar sikte på å ta
denne begrensningen inn i forskriften dersom oppstartsperioden besluttes
fremskyndet.
Etter som de ulike elementene i blåkveitereguleringen henger sammen, vil en endring
av oppstartstidspunktet kunne få betydning for spørsmålet om hva som vil være et
fornuftig nivå på maksimalkvotene, samt om fisket bør avvikles i en eller to perioder.
Erfaring har vist at kystflåtens direktefiske etter blåkveite kan være svært uforutsigbart,
og det er vanskelig å ha noen klar formening om hvordan fisket vil utvikle seg.
Vi ber om eventuelle synspunkt på:
1) Om oppstartsdatoen for kystflåtens blåkveitefiske skal fremskyndes til 3. mai
2) Om maksimalkvotene bør videreføres som fastsatt
3) Om fisket fremdeles skal reguleres i to perioder
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Det haster med å få avklart denne saken, og vi ber derfor om en tilbakemelding så snart
som mulig og senest innen utgangen av torsdag 22. april 2021.

Med hilsen

Trond Ottemo
seksjonssjef
Hanne Østgård
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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