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vært 121.000 tonn …
TERJE
JENSEN

BJØRN TORE
FORBERG

på Færøyene

i Norge

❚ KVOTER 2009
Fiskerne kan glede
seg over at torskekvoten neste år
øker med 43.000
tonn. Det er så
mye torsk i havet
at økningen kunne
vært 121.000 tonn.
Men her kommer 10-prosentavtalen inn. Norge og Russland
har avtalt at i gode tider skal
torskekvoten ikke økes mer
enn 10 prosent.

es tilstand i Barentshavet. Her med modell av rederiets øyensten «Skalaberg» som ble bygd i Kirkenes for

r som en drøm
Nå er det helt
supert.
Hanus Hansen,
fiskebåtreder Klaksvik,
Færøyene.

av lavere torskekvoter der
oppe, forklarer Jakup Solstein,
rederiveteranen som etter
nesten 20 år som rederiforeningens leder nå konsentrerer seg utelukkende om lokal
rederidrift i Klaksvik - av JFK
Tral, men også av sin egen linebåt «Klakkur» som han eier
sammen med noen andre.

«Gullalder»
Solstein er klar på at de siste
10 - 15 årene i Barentshavet har
vært en sjelden god periode,

nærmest en gullalder hva torskefiskeriet angår.
– Selvfølgelig kan det ha variert litt fra år til år. Men som
oftest har vi fisket på spreng
hele tiden, det vil si at vi har
tatt om bord maksimalt at det
vi klarer å produsere i fabrikken.
Den siste tiden har det gått
unna med 15 tonn filet i døgnet, tilsvarende fangstrater på
40 - 50 tonn. Men i lange perioder handler det om dagsproduksjon på 20 -25 tonn filet og
døgnfangster på over 70 tonn.

Festen fortsetter
Og festen ser bare ut til å fortsette. -Vi ser i hvert fall ingen
urovekkende tegn.
Fiskeriet bare øker i utstrekning. Noe skyldes vel klimatis-

ke forhold og temperaturer.
Men dette er vel også en indikasjon på at bestanden er i solid forfatning, mener Solstein.
De siste 2-3 årene har færøytrålerne trukket stadig lenger
nordover og til og med inn i
Smutthullet, på sentralbanken
nord av Gråsonen. Og de fisker helt øst mot Novaja Semlja.
Ti år tilbake i tid pleide vi å
vente en måned eller to fra vi
sluttet å fiske i norsk sone i
vest til vi begynte i øst.

Står mye torsk
Da var det lite i april og mai,
men supert fiske i juni og juli.
Men nå kan vi gå rett nordover
og fiske bra også i april og mai.
Også dette tyder vel på at det
står mye torsk rundt omkring,
mener Solstein.

Høynerne
Det handler om såkalt nordøstkarktisk torsk, barentshavtorsken eller skreien som den heter når den kommer inn til kysten for å gyte.
I hele fjor og i hele år har fiskerne, fra Fiskerhalvøya i
Russland til Borgundfjorden
ved Ålesund, rapportert om
eventyrlige menger torsk i havet. Nå konstaterer havforskerne at fiskerne har rett.
Situasjonen illustreres ved
at forskerne (Det internasjonale havforskningsrådet, Ices) i
fjor gikk inn for lave 409.000
tonn for 2008.
Den norsk russiske fiskerikommisjonen
høynet
til
430.000 tonn. For neste år høyner forskerne til 473.000 tonn,
men legger til at innenfor førevarsystemet kunne man gitt
551.000 tonn.

Begrunnelsen for den forsiktige anbefalingen i fjor, var at
rekrutteringen var svak. I år
har norske forskere fått slippe
til i russisk område, og har i tillegg gått lenger nord mot islagte farvann. Begge steder er det
gjort gode funn.

Jevn og god
Nå framgår det at rekrutteringen er jevn og god, i tillegg til at
gytebestanden vurderes til
bunnsolide 844.000 tonn. Dette er tilnærmet det dobbelte av
førevar-nivået og fire ganger
kritisk lavmål.

Men som oftest har
vi fisket på spreng hele
tiden, det vil si at vi har
tatt om bord maksimalt
at det vi klarer å produsere i fabrikken.
Jakup Solstein
Fiskeriveteran

Kvoten kan altså bli 430.000
tonn torsk fordelt på Norge,
Russland og tredjeland. I tillegg kommer det 21.000 tonn
norsk kysttorsk.
Men forskernes pessimisme
for kysttorsk videreføres. Det
anbefales nok en gang nullfiske.
For hyse og sei går det glimrende, sterk økning for hyse og
litt reduksjon for sei.
Uerartene er fortsatt på historisk lavmål og sparebluss på
blåkveite videreføres.
redaksjonen@fbfi
Telefon: 77059027

Et større område
Årets forskningstokt dekket i
år også russisk sone. I tillegg
ble det undersøkt lenger nord
enn tidligere.
Havforsker Reidar Thoresen
ved Havforskningsinstituttet,
sier at større område og bedre
grunndata er en vesentlig årsak til at forskerne ser mer
torsk.
-Regelen kvoten ved oppgang
ikke skal økes mer enn 10 prosent, gir sikkerhet om vi skulle
ha målt feil, sier Thoresen.
I fjor var dere pessimistiske
med hensyn til rekrutteringen?
- De siste 10-12 årene har vi sett
en tendens til en jevnere rekruttering. Vi har ikke fått de
skikkelig store årsklassene
som vi hadde tidligere. Men vi
har heller ikke hatt de skikkelig dårlige, sier Thoresen. Han
mener økt havtemperatur kan
være en årsak. Ikke minst har

temperaturen bidratt til at det
er økte mengder av den viktige
rauåta utenfor Nord-Norge og i
Barentshavet. Samtidig er det
blitt mindre rauåte i Nordsjøen, noe som kan forklare bestandsnedgangen der.
Den solide gytebestanden på
844.000 tonn avspeiler gyting
helt fra Fiskerhalvøya til Ålesund.
Fiskerne er sterkt kritisk til at
ICES fortsatt foreslår nullfiske
på kysttorsk. De sier de fisker
godt med kysttorsk som har
svømt til havs for å spise sild.
- Vi ser også at voksen kysttorsk kan ha flyttet ut fra kysten. Men vi ser fortsatt alarmerende lite rekruttering av kysttorskbestanden. Vi har usikkerhet i estimatene, men vi får
ikke tilfredsstillende svar på
hvorfor vi ikke finner rekrutteringen til kysttorskbestandene, sier Thoresen.

