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Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2023 

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25.-26.oktober d.å. fattet følgende vedtak:  

 
«Kvoteramme for 2023 
Norges Fiskarlag konstaterer at kvoterådet for torsk i Nordsjøen og Skagerrak for neste år er 
22 946 tonn, og at det er en oppgang på 44% fra avtalt kvote i år. Kvoterammen er enda ikke 
fastsatt, men det er grunn til å tro at denne er avklart innen kort tid.  

Fiskarlaget legger til grunn at det inngås en avtale med EU og Storbritannia før årsskiftet, og at 
torskekvotens størrelse vil angi ramme for det norske reguleringsopplegget. 

 

Reguleringstiltak og kvoter på ulike grupper 
På bakgrunn av det historiske lave kvotenivået av torsk i Nordsjøen og Skagerak, og 
Fiskeridirektoratets forslag til regulering for torsk i sør for 2020, ble det av Norges Fiskarlag 
oppnevnt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som fikk i oppgave å komme opp med realistiske og 
balanserte reguleringstiltak for torskefiske i Nordsjøen og Skagerrak i 2020. Arbeidsgruppens 
innstilling som forelå i desember 2019 var et kompromiss mellom de ulike fartøygrupper som fisker 
i Nordsjøen og Skagerak, og en viktig del av kompromisset var at det både skulle være adgang til 
direktefiske- og bifangst.  

Selv om kvoterådet for 2023 øker med 44% fra avtalt kvote i 2022, mener Norges Fiskarlag en 
fortsatt må bygge videre på forslagene fra arbeidsgruppen. Det vises til at årets fiske har vært 
utfordrende å regulere ved at deltakelsen i fisket og uttaket av torsk har vært høyere enn estimert 
på forhånd, og på et høyere nivå enn tidligere år. Økningen skyldes i hovedsak at norske fartøy 
igjen har fått soneadgang i britisk farvann, og at fartøy som fisker med line har hatt et relativt 
stort uttak av torsk i kombinasjon med fiske etter lange. Forslagene fra arbeidsgruppa kan 
oppsummeres slik matrisen under viser:  
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Norges Fiskarlag tilrår at prinsippene i arbeidsgruppens innstilling også følges for 2023-
reguleringene, men med noen modifikasjoner for fartøygruppen med deltakeradgang i fisket etter 
torsk i Nordsjøen og Skagerak. 

Fiskarlaget tilråder til at fartøy med deltakeradgang fortsatt gis mulighet til et direktefiske etter 
torsk i Nordsjøen og Skagerak med garanterte kvoter for alle båtstørrelser fra årets start, basert på 
de erfaringer som er gjort i fisket i år.  

I utgangspunktet mener Norges Fiskarlag at med forventet økt totalkvote må det være grunnlag 
for å sette tillatte bifangster av torsk for de ulike gruppene/områdene på samme nivåer som 
forslått i matrisens ‘best case’ eller høyere, og at snurrevad fortrinnsvis behandles likt med øvrige 
konvensjonelle redskaper. 

 

Ad stengte områder i Nordsjøen  
I tillegg til det som er nevnt over viser Norges Fiskarlag til at det ble besluttet å innføre forbud mot 
fiske med trål og snurrevad i tre områder i Nordsjøen også i år. Hensikten med stengningen er å 
redusere fiskepresset på de yngste årsklassene av nordsjøtorsk for å bidra til gjenoppbygging av 
bestanden. Norges Fiskarlag deler bekymringene rundt sviktende rekruttering av torsk i Nordsjøen, 
og det er viktig at tiltakene som iverksettes er treffsikre og ikke legger unødig store hinder på 
utøvelsen av andre fiskeri. Norges Fiskarlag viser til at stengingen skulle være midlertidig, men har 
vært gjeldene i 3 år. Med den utstrekningen stengingen har, er særlig fisket etter sei rammet av de 



 

  og  F iskar lagets  Serv icekontor  AS Postboks  1233 Torgard,  7462 Trondheim    
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50  

Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094 

 
  

stengte områdene som er gjeldene per i dag. Norges Fiskarlag krever at det foretas en evaluering 
av effekten av områdestengingene, og at eventuelle nye tiltak legges frem for næringen til drøfting 
før de besluttes gjennomført.  
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