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Norges Fiskarlag 
Fiskeridirektoratet 
 
        

19.10.22 
                      Sak: 2021/873-51 

 

Regulering av fisket etter nordøstarktisk torsk i 2023 

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 19. oktober 2022, og det ble gjort 

følgende vedtak i ovennevnte sak: 

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til ICES tilrådning av TAC på nordøstarktisk torsk i 

2022. Styret legger til grunn at denne tilrådningen følges under de kommende 

fiskeriavtaleforhandlingene med Russland. 

Styret viser igjen til at Stortinget i 2020 vedtok en fordelingsmodell for torsk mellom 

kystfiskeflåten og havfiskeflåten der det er en fast fordeling på norsk kvote der det går 32% 

til trål og 68% til flåten som fisker med konvensjonelle redskaper. Dette fører til at den 

konvensjonelle flåten taper kvantum ved lavere kvotenivåer, og styret forventer at før 

fordeling mellom trål og konvensjonelle fartøy så må det foretas avsetninger til følgende 

formål: Åpen gruppe, rekreasjons- og ungdomsfiske, forskning og undervisning, 

kystfiskeordning og avsetning til rekruttering. Styret finner det også naturlig at avsetning til 

kvotebonus for levendefangst og ferskfiskordningen belastes de respektive grupper som 

fisker innenfor disse ordningene.  

Når det gjelder ferskfiskordningen mener styret at denne hadde en altfor sen oppstart i 

2021, og direktoratet bør etterstrebe oppstart så tidlig som mulig- senest 15. april. Dette for 

å kunne sikre at også fiskerne i Nordland vil kunne dra nytte av ordningen.  
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I år som i fjor vil styret løfte frem problemstillingen der utviklingen i fisket viser at 

tilgjengelighet av fisk, vær og vind har stor innvirkning på flåtens muligheter til å få tatt opp 

sin tildelte kvote. I slike situasjoner er det viktig å kunne være fleksibel når det gjelder å 

kunne overføre kvantum fra ett år til et annet. Styret forutsetter at avsetningen til lukket 

gruppe fordeles på de fire lengdegruppene etter samme modell som tidligere, og i 

lengdegruppen under 11 meter er det fortsatt behov for en viss overregulering for å sikre at 

gruppekvotene tas opp.  

 Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til ovenforstående, og har diskutert situasjonen i 

åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde i fisket etter torsk nord for 

62oN, og kan derfor støtte Fiskarlaget Nords forslag som sier: «Begge grupper har per uke 40 

restkvantum som er større enn det som kan antas å bli fisket for å komme innenfor 10 % på 

gruppenivå ved årets slutt.  

Det konstateres at det blir en merkbar kvotenedgang for alle grupper inn i 2023. Kvotenivået 

i 2022 har vært stimulert av ufiskede kvoteandeler overført fra 2021. Det fremstår rimelig at 

fisket ut 2022 reguleres med tanke på å dempe utfordringene for hele gruppen i 2023. 

Adgang til fritt fiske i åpen gruppe, samt utvidede maksimalkvotetillegg i lukket gruppe 

under 11 meter hjemmelslengde, bør begrenses til å gjelde så lenge det er nødvendig for å 

sikre at de respektive gruppene ikke mister kvoteandeler ved årets slutt. 

 

Det er grunn til å tro at lukket gruppe samlet kommer innenfor 10 % restkvoter ved årets 

slutt med god margin. Det bør ses om de åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter 

hjemmelslengde kan gis utvidet adgang til kvoteoverføring.» 

 

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag forutsetter for 2022 at det i alle grupper innenfor 

kystgruppen gis utvidet adgang til kvoteoverføring. Styret vil for øvrig bemerke at det unngås  
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refordeling gjennom året da dette rokker ved muligheten for planlegging av sesongfiskeri.» 

 
 
 
Vennlig hilsen         
Daglig leder          Kontorsekretær 
Hanne Fagertun         Tove Strand 
 
 

Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift. 
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