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Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Regulering av fisket etter torsk sør for 62 N° i Nordsjøen og Skagerrak i 2019
Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 22. og 23. oktober gjort følgende vedtak
vedrørende regulering av fisket etter torsk sør for 62 N° i 2019:
 Norges Kystfiskarlag støtter ICES kvoteanbefalning.
 Som ledd i en gjenoppbyggingsplan for torsk, bør det innføres et generelt minstemål
for torsk sør for 62ºN på 47 cm.
 Den norske kvoteandelen må fordeles slik at den i størst mulig grad ivaretar
målsettingen om bærekraftig utvikling. Det gjøres ved at kystflåten fortsatt prioriteres.
Det må tas særskilt hensyn til at den konvensjonelle flåten er avhengig av et kystnært
fiske etter torsk, og samtidig mangler reelle driftsalternativer.
 Bifangstprosenten må holdes lav og ikke overstige 10 % dersom man skal ha en
bærekraftig beskatning over tid.
 Direktefiske etter torsk må fortsatt forbeholdes konvensjonelle fartøy under 28 meter
største lengde. Det forutsettes kun tillatt bruk av passive og selektive redskaper.
 Trålflåten må pålegges strenge bifangstregler for å sikre en bærekraftig forvaltning av
torsk. Det må opprettholdes strenge begrensninger i fisket etter nøkkelarter som
øyepål og tobis.
 Som et ledd i å styrke yngelvernet for torsk må fisket med industritrål og krepsetrål
reduseres. Det må iverksettes tiltak for å hindre uttak av yngel og småfisk.
Utkastforbud må praktiseres.
 Ved en videreføring av dagens gruppeinndeling må forskjellen mellom åpen og lukket
gruppe reduseres. Det må gis en maksimalkvote på minimum 20 tonn torsk for
samtlige fartøy i åpen gruppe. Videre må differansen i kvotestigen i lukket gruppe
søkes redusert. Eventuelle refordelinger og kvoteøkninger må også omfatte åpen
gruppe.
 Økt forskning på og kartlegging av kysttorsk er nødvendig for å få et riktig bilde av
bestanden(e). Dette være seg både uttak av fritidsfiske og turistfiske.
 Dersom kysttorskvernesonen i Borgundfjorden skal ha noen troverdighet, må det
omfattende fritidsfisket i området begrenses sterkt.
Forslag til kysttorskvern mellom Lindesnes og Svenskegrensen
 Når det gjelder foreliggende forslag til kysttorskvern i sør som er under utarbeiding,
støtter Norges Kystfiskarlag at det er behov for tiltak for å sikre rekruttering og å
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redusere dødeligheten hos kysttorsken, men mener at tiltakene som ble foreslått ved
fiskeridirektoratets høring var urimelig strenge og rammer yrkesfiskere, fiskerimottak
og utsalg unødvendig hardt.
Vi ønsker å bidra til å finne hensiktsmessige løsninger, og det er positivt at
Fiskeridirektoratet har gitt signal om at de vil ta seg tid til å bearbeide forslaget i
samarbeid med Fiskarlaget og Norges Kystfiskarlag.
Yrkesfisket står for kun 15 prosent av den årlige fiskedødeligheten i Skagerak, mens
fritidsfisket står for 44, 5 prosent. Det er stor usikkerhet rundt hvor stor andel av
torsken som faktisk er kysttorsk. Disse to momentene til sammen taler for at man må
kunne tåle en minimal bifangst av torsk i yrkesfisket, for å opprettholde et levende
fiskeri i Skagerakk. Vi støtter imidlertid forbudet mot direktefiske på torsk innenfor
grunnlinjen.
Når det gjelder forslag til vern av gyteområder, er avgrensingen av gyteområder satt
svært konservativt. Forbudsområdene bør gjennomgås i samråd med de lokale
fiskerne. Man bør søke løsninger som gjør at fisket i viktige områder for fiske og
rekefiske som ligger i ytterkant av gyteområdene børe kunne fortsett.
Vi er imot et totalforbud mot bunnsatte garn. Forslaget må endres slik at målrettet
fiske på andre fiskeslag enn torsk kan videreføres, slik som eksempelvis fiske på
piggvar og andre typer flyndre.
Vi er imot et forbud mot oppsamlingspose i reke- og krepsetrål. Bifangsten utgjør en
viktig del av inntektsgrunnlaget og er også svært viktig for mottakene og
fiskeriutsalgene. Et alternativt tiltak som kan redusere bifangsten av torsk kan
eksempelvis være å øke minimumskravet til maskevidde på oppsamlingsposen til
forslagsvis 150 mm mot 120 mm som brukes i dag.
Påbud om sorteringsrist i reketrål må avventes til arbeidsgruppen som jobber med
selekteringsmetoder i rekefisket ha kommet med sin innstilling.
Når det gjelder krepsetrål, fraråder vi at det innføres et umiddelbart krav om
sorteringsrist, tilsvarende kravet til sorteringsrist med spileavstand på 35 mm som man
har utenfor 4 n. mil av grunnlinjen. Dette vil i praksis bety at tråling etter kreps ikke
lenger blir mulig. Vi anslår at opptil 80 – 90 prosent av krepsen som fanges i området
har en skjoldbredde på 35 – 55 mm. Som med reketrål innenfor 4 n mil, bør det også
gjøres et grundigere arbeid med å utvikle hensiktsmessige selekteringsmetoder i
krepsefisket.
For å rettferdiggjøre de strenge reguleringene som foreslås, er det avgjørende at det
også gjøres grep i den helhetlige forvaltningen av kysttorsken, og innledes samarbeid
med andre myndigheter. Det må gjøres følgeforskning og evaluering underveis på om
vernetiltakene som foreløpig foreslås har effekt.

Med vennlig hilsen
NORGES KYSTFISKARLAG

Annsofie Kristiansen
daglig leder

Maylinn Stomperud
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift

2

