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Deres referanse

Fisket etter torsk sør for 62N
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 30-31. oktober 2018 fattet følgende vedtak:
«Kvoteramme
Kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2019 er ennå ikke inngått, men det konstateres at
kvoteanbefalingen fra ICES på torsk i Nordsjøen og Skagerrak tilsier tilnærmet en halvering av kvoten
for neste år. Norges Fiskarlaget legger derfor til grunn at det trolig vil bli en betydelig kvotereduksjon
til neste år.
I henhold til fordelingsvedtaket i Norges Fiskarlag skal den norske kvoten av torsk i Nordsjøen
fordeles med 75 % til konvensjonelle redskaper og 25 % til trålgruppen. Kvoterammen av torsk i
Nordsjøen er fortsatt ikke på et nivå som gir rom for å anvende Finnmarksmodellen i torskefisket for
lukket gruppe konvensjonelle. Trålgruppene må fortsatt forholde seg til bifangstregler.
Det konstateres at Fiskeridirektoratet har vurdert forslagene som ble fremmet i Fiskarlagets
arbeidsgruppe av 12.10.2016. Enkelte av forslagene er imøtekommet, men spørsmålet om å tillate
bruk av snurrevad i åpen gruppe for fartøy på 15 meter og begrensninger i adgang til partråling er ikke
imøtekommet. Fiskarlaget anmoder Fiskeridirektoratet om å foreta en ny vurdering av disse
forslagene.
Nordsjøen.
For de fartøyene som driver et direkte fiske etter torsk sør for 62°N, tilrår Norges Fiskarlag at
hovedprinsippene i reguleringene fra 2018 videreføres i 2019.
Norges Fiskarlag tilrår at det settes en maksimalkvote til det enkelte fartøy som avstemmes mot
endelig norsk kvoteramme etter samme forhold som tidligere år, herunder at det legges inn en
garantert kvote i bunnen.
Skagerrak
I utgangspunktet er direkte fiske etter torsk i Skagerrak utenfor grunnlinjene fortsatt forbudt, med
unntak av en gruppe fartøy som i 2004 fikk dispensasjon fra dette forbudet. Maksimalkvoten for denne
gruppen er l5 tonn i 2018. I tillegg kan fartøy med største lengde under 11 meter i år fiske inntil 10
tonn torsk med juksa i perioden 1. mai til 30. juni, dersom eier/høvedsmann er registrert på blad B i
fiskermanntallet og fartøyet ikke har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter torsk med
konvensjonelle redskap i Nordsjøen.
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Norges Fiskarlag tilrår å videreføre gjeldende regime for fisket etter torsk i Skagerak i 2019
videreføres, men det må avhengig av endelig kvoteramme vurderes om kvotene må reduseres til
tidligere nivåer på henholdsvis 10 tonn og 15 tonn.
Bifangstreguleringer i Nordsjøen og Skagerrak
Det vises til at det trålfiske etter ulike fiskeslag/arter i Nordsjøen og Skagerrak er regulert med
bifangstadgang av torsk. I 2018 er flere av disse bifangstnivåene økt på grunnlag av en romslig
torskekvote. I utgangspunktet tilrår Fiskarlaget at en forsøker å videreføre nivåene fra 2018 til 2019,
men dette må sees i sammenheng med disponibel norsk kvoten, som etter all sannsynlighet vil bli
mindre til neste år.
Norges Fiskarlag tilrår at avregning av bifangst gjøres periodemessig, i tråd med periodene for
rekefisket. I tillegg til dette tilrår Norges Fiskarlag at reketrål kan ha 15 % bifangst av torsk fra første
periode av rekefisket i 2019.
Kysttorsk
Norges Fiskarlag viser til den pågående dialogen mellom Fiskerlaget Sør og Fiskeridirektoratet om
forslag om tiltak for å verne kysttorsken i sør. Norges Fiskarlag forutsetter at denne prosessen leder
frem til en løsning som fiskerne kan leve med.
Vi er innforstått med at noen av tiltakene som blir innført etter all sannsynlighet vil innebære
begrensinger i fiskeriene. Norges Fiskarlag er opptatt av at tiltakene som innføres skal være adekvate i
forhold til det man skal oppnå i denne saken, nemlig å bygge opp kysttorskbestanden i sør. I den
forbindelse regner vi med at Fiskeridirektoratet og Fiskerlaget Sør vil komme frem til en god løsning i
saken, med tiltak som er forholdsmessige, og rettet mot riktig påvirkningskilde.»
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