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Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2021 spørsmål om endring av oppstartsdato og periodisering
Norges Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets høringsbrev om spørsmål om endring av oppstartsdato,
maksimalkvoter og periodisering i fisket etter blåkveite i 2021 av 16. april d.å.
Fiskeridirektoratets høring kom i stand på bakgrunn av henvendelser fra Fiskarlaget av 15. april d.å.
og Sjømat Norge av 16. april d.å. hvor vi ba om tidligere oppstart av årets blåkveitefiske på grunn av
bekymring for markedssituasjonen og arbeidskapasitet ved mottaksanleggene.
Vårt ovennevnte innspill til direktoratet ble sendt etter at Landsstyret etter en helhetsvurdering kom
frem til å kunne støtte Sjømat Norge i at oppstarten av blåkveitefisket ble framskyndet til
primo/medio mai. Vi viste også i vårt brev til at en fremskynding av fisket trolig vil kunne 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.
Etter en høringsrunde av Fiskeridirektoratets høringsnotat blant våre medlemslag opprettholder vi
etter en helhetsvurdering vårt synspunkt på tidligere oppstart av blåkveitefisket, men vi mener nå at
oppstarten ikke må settes tidligere enn 15. mai d.å. I og med at sommerfartsområdet for fartøy
under 15 meter inntrer fra dette tidspunkt vil også disse fartøyene ha samme mulighet til å kunne
delta fra åpningstidspunktet.
Når det gjelder eventuelle justeringer av de fastsatte maksimalkvotene og spørsmålet om fisket skal
reguleres i to perioder gjentar vi det vi sa om dette i vårt tidligere innspill av 15. april d.å. Her
fremgår følgende:
Når det gjelder de fastsatte nivåene på maksimalkvotene på henholdsvis 20 tonn, 22,5 tonn og 25
tonn, så foreslår Fiskarlaget at disse opprettholdes selv om oppstarten blir noe tidligere. Erfaringer
som gjøres utover i fiskeperioden må inngå i løpende vurderinger både om behov for eventuelle
justeringer av maksimalkvotene og hvorvidt en skal opprettholde kvantumsrammen (3 100 tonn)
og starttidspunkt (9. august) for andre periode. Fiskarlaget legger også til grunn at salgslagene og
industriens organisasjoner har tett kontakt om omsetningen, og eventuelt benytter nødvendige
virkemidler dersom behov.
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