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Regulering av fisket etter torsk nord for 62˚N - ad hoc
kvoteoverføring til 2022 og spørsmål om refordeling
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 22.9.2021 og fattet følgende
vedtak:
«Torsk nord for 62˚N
Norges Fiskarlag viser til at det fortsatt gjenstår et betydelig restkvantum av den norske
torskekvoten. Restkvoten utgjør pr. uke 37 hele 136 447 tonn. Fiskarlaget vurderer det som
tilnærmet urealistisk for den norske flåten å fiske et så høyt kvantum innen årets slutt, og det
hersker derfor usikkerhet om gjeldende fleksibilitetsgrense på 10% mellom kvoteår er tilstrekkelig.
Fiskarlaget vil derfor gjenta tidligere krav om at det som et ad hoc tiltak for 2021 må åpnes for at
det kan overføres inntil 20% av ufisket norsk 2021-kvote til 2022. Dette spørsmålet må tas opp og
avklares med Russland i kommende kommisjonsmøte i oktober d.å. Et slikt grep vil ifølge
Havforskningsinstituttet ikke ha negative ressursbiologiske effekter på bestanden.
Fiskarlaget viser til at det enkelte fartøy i lukket kystflåte og i havfiskeflåten kan overføre inntil
10% av sin fartøykvote i 2021 til 2022. Videre ble det foretatt en kvoteøkning for fartøy i lukket
gruppe under 11 meter og åpen gruppe, samt et økt tillegg i kystfiskeordningen med virkning fra 6.
mai d.å.»
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.
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