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Regulering av fisket etter rognkjeks i 2021
«Ad reguleringsopplegget for 2021
Norges Fiskarlag er fornøyd med reguleringsopplegget for rognkjeks, og vi tilrår en videreføring av
det samme opplegget og fangstperioder, for reguleringen for 2021 som ble fastsatt for 2020.
Vi tilråder videre at maksimalkvotene i fisket etter rognkjeks økes til 7 000 kg utilvirket rogn, i
stedet for 5 000 kg som er årets kvote.
Ad forslag om høstingsregel og ny bestandskunnskap
Norges Fiskarlag er tilfreds med at myndighetene har lyttet til næringen når det gjelder å øke
kunnskapen om rognkjeksbestanden slik at det endelig ser ut til at vi kan utvikle både biologiske
referansepunkt, samt få på plass en høstingsregel for denne bestanden.
Fiskarlaget tar sikte på å komme tilbake til høstingsregelen når denne er gjennomgått og drøftet i
organisasjonen. Fiskarlaget forutsetter at høstingsregelen drøftes mellom næring, forvaltning og HI
før den eventuelt besluttes innført.
Ad omregningsfaktoren i fisket etter rognkjeks
Norges Fiskarlag viser til samtaler med Fiskeridirektoratet i løpet av året om revisjon av
omregningsfaktoren i fisket etter rognkjeks. Vi tillater oss å minne direktoratet på å sette i gang
målingene som må til for å kunne revidere omregningsfaktoren for rognkjeks, slik at det uttaket av
rognkjeks hverken er for høyt eller lavt i forhold til HIs bestandsrådgivning for denne arten. Et
alternativ kan være å fastsette en administrativ ad hoc omregningsfaktor som man tror gir et mer
korrekt bilde av ressursuttaket inntil man har fått gjennomført de planlagte praktiske målingene.»
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