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Regulering av fisket etter rognjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2019 - referat

Reguleringen av fisket etter rognkjeks ble behandlet som sak 16b/2018 den 7. november 2018.
Fiskeridirektøren foreslo å øke maksimalkvoten til 5 000 kg utilvirket rognkjeksrogn i 2019.
Norges Kystfiskarlag ønsket en lavere kvote og foreslo en maksimalkvote på 4 000 kg utilvirket
rognkjeksrogn. Organisasjonen fryktet at markedet skulle bli mettet dersom kvoten ble økt til
5 000 kg.
Norges Råfisklag viste til at det norske fisket har vært lavt i mange år, men at MSC
sertifiseringen, bedre betaling og en gunstig lagersituasjon i forkant av sesongen bidro til en
økning i fisket i 2018. Salgslaget mente at en økning i kvoten ikke ville få noen store
markedsmessige utslag.
Sjømat Norge, Norges Fiskarlag og Sametinget støttet Fiskeridirektørens forslag og ønsket en
kvote på 5 000 kg utilvirket rognkjeksrogn.
Det var ingen ytterligere kommentarer til Fiskeridirektørens forslag i møtet.

Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sine forslag.
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Saksnr: 18/1117
Fiskeridirektøren viste deretter til sitt forslag om at fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og
Finnmark vest for 26°Ø stoppes 20. juni 2019, og at fisket etter rognkjeks i Finnmark øst for
26°Ø stoppes 5. juli 2019.
Fiskeridirektøren også å videreføre dispensasjonsadgangen fra maskestørrelsesbestemmelsen i
forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen som ble innført i forskrift
om regulering av rognkjeks i 2018.
Det var ingen kommentarer til forslaget i reguleringsmøtet.
Fiskeridirektørens tilråding:
Fiskeridirektøren opprettholder sine forslag.
Avslutningsvis bemerket Sametinget at de hadde kommentarer til ungdomsfiskeordningen.
Fiskeridirektøren viste til at dette er en ordning som fastsettes av Nærings- og
fiskeridepartementet, og at ordningen ikke behandles som en del av forskrift om regulering av
fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2019. Nærings- og fiskeridepartementet
var til stede på Reguleringsmøtet, og bekreftet at eventuelle henvendelser om
ungdomsfiskeordningen i 2019 kunne rettes til dem.
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