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PLAN: Gjenoppbyggingsplanen skal sikre en bærekraftig
bestand av kysttorsk og dermed tilgang på begge typer
torsk på Austnesfjorden.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Fakta: planen
QQDet internasjonale råd for

havforskning (ICES) har i flere
år anbefalt null-uttak av norsk
kysttorsk. Bestanden er ifølge
havforskerne på et lavmål, og
har vært det i flere år. Som en
forutsetning for å kunne tilrå et
framtidig fiske, har ICES ønsket
en gjennoppbyggingsplan for
kysttorsken. Det ønsket er også i
tråd med de grunnleggende prinsipper i norsk fiskerivorvaltning.
QQI mars meldte Fiskeri- og
kystdepartementet at en plan
var godkjent og oversendt ICES
til vurdering. Den vurderingen er
nå i gang, og 9. juni vil det være
klart om planen kan brukes som
grunnlag for forskernes råd for
kysttorsken i 2011.
QQI mellomtiden kan det komme
ytterligere innstramminger i de
gjeldende kysttorskreguleringene for hele kysten, slik Fiskeridirektoratet har foreslått.

D-dag for kysttorsken
z oppbygging
9. juni skal Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) presentere
sin endelige dom over
gjenoppbyggingsplanen for den norske
kysttorsken.
Jon Eirik Olsen
Harstad
Det kan bli en kritisk dag for
norske kystfiskerier. Utgangspunktet er en kysttorskbestand
som forskerne mener lenge

har vært på
et lavmål. Og
en gjenoppbyggingsplan
basert på at
det skal være
mulig å bygge
opp igjen den- Kjell
ne bestanden, Nedreaa
samtidig som
de kystnære
torskefiskeriene kan leve videre.

God nok?
– ICES skal nå vurdere om
planen er god nok. At den er
bærekraftig og kan føre oss i
riktig retning. Hvor stor grad
av sikkerhet man har for planens mål, vil bli viktig, sier
forsker Kjell Nedreaas ved

”

Hvor stor grad
av sikkerhet man har
for planens mål, vil bli
viktig.
Kjell Nedreaas, Havforsker om
gjenoppbyggingsplanen

Havforskningsinstituttet.
Det betyr i praksis at norske
fiskerimyndigheter kan få et
klapp på skulderen 9. juni – men
også at gjenoppbyggingsplanen
havner papirkurven hos ICES
og at nullkvoteanbefalingene
fortsetter med nye problemer
i kjølvannet.
Norske myndigheter har
imidlertid satt sin lit til planen, og bedt ICES basere sine

råd for torskefisket i 2011 på
planens innhold. Det kan også
bety at myndighetene allerede
i år strammer ytterligere inn
på kysttorskreguleringene,
slik det ble tatt forbehold om
da reguleringene kom ved årsskiftet.

Til vurdering
Gjenoppbyggingslanen er nå
presentert og gjennomgått på
et rådgivende plan i ICES, i Advisory committee. Komiteen
er underlagt Arctic Fisheries
Working Group, som altså i juni
skal gi sitt råd når det gjelder
kysttorsken, slik man også gjør
for de øvrige fiskebestandene i
våre farvann.
Nedreaas har vært norsk representant i det ICES-arbeidet

som har foregått i Lisboa de
siste dagene, og kan fortelle
at ting har gått noenlunde etter planen, selv om islandske
askeskyer har skapt visse problemer.
Nå er det andre som overtar
det videre arbeidet med den
norske gjenoppbyggingsplanen. En oppnevnt gruppe utenlandske eksperter skal i tiden
fram mot 9. juni gå gjennom og
kvalitetssikre alle sider ved det
arbeidet som til nå er gjort.
jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77059022

Les mer om kysttorsk og
snurrevad på side 9 i dagens
utgave.

Kortene tett ved brystet
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Leveringsklar
arbeidsflåte
i aluminium
selges

L x B, 14 x 5,4 meter. – 40 tonn lasteevne.
Cummins motor 220 hk med Ultrajet 305.
Ta kontakt for pristilbud.

Hemnes Mekaniske Verksted AS
Lapphellveien 11, 8640 Hemnesberget
Tlf 751 97 777

Frem til 9.juni vil det ifølge
havforsker Kjell Nedreaas
være ganske stille rundt ICES
og kysttorsk.
Havforskningsrådet holder
kortene tett til brystet i denne
fasen, og går ikke ut med
nærmere informasjon før de
endelige og grundig kvalitetssikrede kvoterådene er klare.
Innholdet i gjenoppbyggingsplanen er imidlertid
kjent og presentert i flere
sammenhenger.
Det knytter seg blant annet
spenning til eventuelle nye
reguleringstiltak i tråd med
planen i tillegg til det videreførte reguleringsopplegget fra
2009.
– Vi går akkurat nå gjennom Fiskeridirektoratets
anbefalinger for kysttorsken
i nord og i sør, og vil vurdere
om vi skal iverksette foreslåt-
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Fakta: planen

Dette er tiltakene for kysttorskvern som Fiskeridirektoratet nå
foreslår som en del av gjenoppbyggingsplanen:
QQ Forbud mot å fiske etter torsk
med fartøy over 11 meter med
konvensjonelle redskap
QQinnenfor fjordlinjene.
QQVurdering av fiske med snurrevad etter andre arter enn torsk
innenfor fjordlinjene med
QQfartøy under 15 meter utenom
gytetiden.
QQMinste maskestørrelse i
torskegarn økes fra 156 til 168
mm.
QQForbud mot bruk av snurrevadpose uten kvadratiske masker på
minst 125 mm nord for 62°N,
QQmed unntak for fartøy under
11 meter.
QQFelles minstemål for torsk på
47 cm nord for 62°N.
QQFelles minstemål for hyse på
44 cm nord for 62°N.
QQVurdering av bruk av stenging
av felt dersom innblandingen av
torsk under 60 cm overstiger
QQgjeldende grenseverdier.
QQKartlegging av torskeinnblanding i notfisket etter sild og sei,
og vurdering av bruk av stengte
QQfelt for å redusere bifangst av
kysttorsk.
QQVidereføring av kompensasjonsordningen ved innsending
av prøve/kjeve fra havert.
QQForbud mot alt fiske unntatt
fiske med håndsnøre og fiskestang i et område innenfor
QQstrekningen Henningsvær –
Stamsund og i Austnesfjorden i
første halvår, og i Heissafjorden
QQ(Møre og Romsdal) i mars
- april. Områdene kan åpnes
for fiske med konvensjonelle
redskap
QQunntatt snurrevad og fløytgarn
dersom det påvises vesentlige
konsentrasjoner av skrei.
QQVurdering av å innføre registrerings- og avgiftsordning i turistfisket, og bruk av dags- eller
QQukeskvoter på torsk.
QQForbud for fritidsfiskere mot
å fiske torsk for omsetning (hele
landet) og forbud mot å nytte
QQmer enn 150 meter garn, vurdering av å innføre registreringsog avgiftsordning.
TILTAK:
Kystflåten
mellom
11 15
og meter
15 meter
skyves
utenfor
fjordlinjene,
og ferskfisktrålerne
utenfor
6-mila.
er blant
tiltakene
i gjenoppbyggingsplanen.
ILLFOTO:
TERJE
JENSEN
TILTAK:
Kystflåten
mellom
11 og
skyves
utenfor
fjordlinjene,
og ferskfisktrålerne
utenfor
6-mila.
DetDet
er blant
tiltakene
i gjenoppbyggingsplanen.
ILLFOTO:
TERJE
JENSEN
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z kysttorsk

Neste ut?

Kysttorskvernet ligner
stadig mer på et realityshow på TV. For hvert
år er det nye grupper av
fiskere som må ut.
Terje Jensen
Harstad
– Det blir nok også problemstillingen denne gang, bekrefter
Fiskeridirektoratets Anne Veim
foran det siste møtet i kysttorskgruppa
som starter i
Tromsø i morgen.
– Vi har
ikke så mye
annet og revolusjonerende Anne Kjos
å komme med Veim
når kravet er
økt og strengere vern. Vi kan
ikke bare pøse på med verneområder a la Borgundfjorden og
Henningsværboksen uten at vi
er rimelig sikre på at dette vil
ha effekt, mener hun.

Lenger ut
Det betyr at det går mot vante
metoder for å dempe fiskepresset. I praksis betyr det at det
flere fiskere må flyttes ut fra
kysten, i hvert fall i perioder, og
at de som allerede har måttet
flytte, muligens må flytte enda
lenger ut.
Fram til nå har det vært rimelig stor enighet om at flåten
under 11 meter skal skjermes.
De kan bare ikke forvises til
havs av reint sikkerhetsmessige
grunner.
Mer utsatt i denne omgang
er flåten mellom 11 og 15 meter.
Her har det så langt bare vært
noen få snurrevadfiskerne som
har blitt berørt. Nå kan vernet
komme til å omfatte flere av
disse.
Burde visst
Anne Veim har vært leder i
kysttorskgruppa helt siden
etableringen i 2004. Landets
mest erfarne ekspert på fiskerireguleringer innrømmer at
kysttorskreguleringene faglig
sett er både utfordrende og interessante. Men hun liker seg

START: Nå starter prosessen rundt et skjerpet kysttorskvern. Torsdag og fredag møtes kysttorskgruppa I Tromsø. Den består
av fiskere, fiskekjøpere, naturvernere, havforskere og myndigheter. ILLUSTRASJONSFOTO.

dårlig, allikevel. – Vi skulle
gjerne hatt mer kunnskap
i botn. Vi vet rett og slett for
lite om bestanden til å kunne
sette i verk presise tiltak som
vi kan være rimelig trygge på
vil virke, sier Veim.

Travelt
I prinsippet er det nå kysttorskvernet til neste år som meisles
ut på møtet i Tromsø.
Men samtidig er havforskere
og myndigheter i full gang med
å stable på beina en gjenoppbyggingsplan for kysttorskbestanden som det internasjonale
havforskningsrådet (ICES) skal
kunne godta, aller helst til våren

allerede, for om mulig å unngå
at bare torsk fanget utenfor 12mila skal kunne miljømerkes
hos engelske MSC (Marine
Stewardship Council).
Det betyr at alle har det travelt, og at det langt på vei blir
snakk om en bakvendt prosess
utover høsten hvor tiltakene
som planen kommer til å inneholde, kommer på plass før
selve planen er ferdig.
Fordelen med dette er at det
vil være lettere å få godkjent
en gjenoppbyggingsplan når
tiltakene allerede er satt ut i
livet.
Ulempen er at man kan komme til å ta «unødig» kraftig i for

å være sikker på at planen blir
godkjent.

Flere tiltak
Fiskeridepartementet har bedt
kysttorskutvalget om å drøfte
elementer til en slik plan. De
viktigste i så måte er hvilke
konkrete tiltak som blir satt
ut i livet. Reguleringer av fisket
har så langt vært omtrent det
eneste tiltaket.
Men nå jobbes det på spreng
med å få på plass også andre
viktige elementer.
– Dette er ikke minst viktig i
forhold til hva slags legitimitet
vi kan regne med å få rundt
kysttorskvernet. Vi må ikke

bare begrense dødeligheten
i bestanden forårsaket av
yrkesfiskerne, men må også
få kartlagt den skjulte dødeligheten forårsaket av for
eksempel fritidsfisket og den
naturlige dødeligheten som
kan være forårsaket av andre
forhold, for eksempel skarv,
sel og andre predatorer, mener havforsker Kjell Nedreaas
på Havforskningssinstituttet
som gjennom mange år har
vært sentral i organiseringen
av kysttorskforskningen ved
instituttet.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon 77 05 90 21

”

Vi vet rett og slett
for lite om bestanden
til å kunne sette i verk
presise tiltak som vi
kan være rimelig trygge
på vil virke
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Anne Kjos Veim, leder i
kysttorskutvalget.

Rapport

Etter nyttår kommer det en rapport om turistfisket basert på
registreringer fra noen utvalgte
anlegg langs kysten. Målet er å
få et noenlunde troverdig tall
også på denne beskatningen.
–Det tror jeg vi skal få til etter
hvert, sier Nedreaas.
Nå planlegges det også et bestandsmåletokt om våren og
på gytefeltene for kysttorsken i
tillegg til det tradisjonelle høsttoktet hvor man langt på vei tar
hensyn til fiskernes innvendinger om at kysttorsken er helt
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Torskevern i sør
Fiskeridirektoratets forslag til
vernetiltak for kysttorsken sør
for 62-graden:

Rekreasjonsfisket:
Innføre minstemål.
Redusere tillatt redskapsmengde.
Omsetningsforbud for torsk.
Forbud mot torskeruser.
Fluktåpninger i teiner og
ruser (63 mm. på hver side i
bakerste kammer).
Garnfiske:
Minste tillatte maskevidde i
garn settes til 126 mm også i
rekreasjonsfisket.
Rekefiske:
Påbud med sorteringsrist
med 19 mm spileavstand.
Forbud mot oppsamlingspose.
POSITIVT: Kystfiskerne Ian Kinsey og Jarle Glesnes er i utgangspunktet positiv til at det nå kommer opplegg for torskevern i sør.

– Var jaggu på tide
FOTO: TERJE JENSEN.

z kysttorsk
Et omfattende kysttorskvern i sør med
økt maskevidde, økt
minstemål, sperrelinjer
og vernaområder virker
ikke avskrekkende på
kystfiskerne.
Terje Jensen
Bergen
– Det er jaggu på tide, mener
tvert om Bergens-fiskerne Ian
Kinsey og Jarle Glesnes.
De har begge sett foruroligende tegn på kysten i sør når det
gjelder torsk de siste årene. Og
det har bare blitt verre og verre.
Spesielt ille har det vært de siste
2 - 3 årene, mener de to. Derfor

spår de også at kysttorskvernet
som nå blir foreslått av Fiskeridirektøren, i det store og hele
vil ble godt mottatt. Under ei
viktig forutsetning: at fiskerne
får ei slagsvrakpantordning på
fiskegarn nå når det foreslås å
øke maskevidda til ti omfars
garn (126 millimeter) også for
området innenfor 4-mila.

”

Avgjørende
– Jeg vil tro at ei slik ordning
vil være helt avgjørende for
oppslutningen fra kystfiskerne.
Ellers vil Kystvakten komme til
å få mye å gjøre, tror Glesnes i
Fiskarlaget Vest.
Han antyder ei vrakpantordning på 500 kroner pr garn. Da
spår han entusiasme og engasjement rundt tiltakene når det
nå også legges opp til vidtrekkende tiltak og kontroll også for
fritids- og turistfisket.
De store kontroversene man
har hatt i nord rundt fjordlin-

jene og beslutningene om å
stenge snurrevad og større
kystfartøy utenom fjordlinjer,
tror de ikke man vil få i sør. De
fleste med båter over 11 meter
fisker i utgangspunktet utenfor
4-mila. Kinsey og Glesnes tar likevel klare forbehold for lokale
forhold, blant annet i Rogaland
og Agder-fylkene. Forslaget fra
Fiskeridirektøren går ut på at
grunnlinja sør for 62-graden
blir yttergrensa for kysttorskvernet, og ei fjordlinje slik man
har i nord. Bare fartøy under 11
meter skal få fiske etter torsk

Jeg vil tro at ei
slik ordning (vrakpant
på garn) vil være helt
avgjørende for oppslutningen fra kystfiskerne
Jarle Glesnes, kystfisker

Fakta: kysttorskvern
QQTiltak over flere år nord for
62-graden.
QQHavforskerne har karakterisert tilstanden for bestandene i
sør som enda verre.
QQHavforskningsinstituttet presenterte i fjor et forskningsmessig grunnlag for et slikt vern.
QQNå følger Fiskeridirektoratet
opp med konkrete forslag.
QQDisse skal nå ut på en omfattende høringsrunde med blant
annet en møteserie langs hele
kysten i sør.

innenfor. All snurrevad uansett
størrelse skal utenfor. I tillegg
skal havforskerne i samråd
med lokale fiskere finne fram
til spesielt utsatte områder som
skal vernes helt.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon 77 05 90 21

Skarv og sel

Sjøkrepsefiske:
Kun teinefiske innenfor
4-milen.
Fjordlinjebegrepet
Grunnlinjen gis fjordlinjestatus.
Forbud mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjen.
Kun tillatt for fartøy under
11 meter å fiske direkte etter
torsk innenfor grunnlinjen.
Lysfisket:
Kartlegge fangstsammensetningen i fangsten når det
brukes lys.
Kartlegge omfanget av
lysfisket.
Verneområder:
Det bør vurderes innført nye
verneområder etter forslag
fra Havforskningsinstituttet.
Dette skal vurderes i samarbeid med lokalbefolkningen
og det bør legges stor vekt på
at det er mulig å holde kontroll med verneområdene.
Skarv:
Åpne for jakt på all skarv i
området sør for 62°N i perioden 21.august og ut februar.
Dette samsvarer med jakttiden for flere måkearter.
Sel:
Regelmessige tellinger av
både steinkobbe og havert for
å overvåke utviklingen.
Vurdere utvidet jakt i områder med sterkt voksende
bestander.
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Leppeﬁsk teine fra kr 149.Krepseteiner fra kr 149.Hummerteiner fra kr 425.Krabbeteiner fra kr 355.Kongekrabbeteiner fra kr 1200.Fisketeiner fra kr 750.Rimelig tauverk
Alle priser er eks. mva.

Vestlandsserien

TILBUD: ARKTOSTEINA
Sammenleggbar kongekrabbeteine i rustfritt stål.
Mål: diameter 160 cm
Vekt: 21 kg

1480.+ MVA

Tlf. 922 84 091 / Tlf. 414 74 141
E-post: post@okmarine.no

Jakt: Et interessant moment
i opplegget for kysttorskvern i
sør er at man der, i motsetning
til i nord, ikke bare legger opp
til reguleringstiltak i fisket, men
også anmoder om jakt på skarv
og strengere oppsyn med kystselbestandene.
I forslaget henledes også oppmerksomheten på eventuell effekt fra oppdrettsvirksomheten
på lokale kysttorskbestander. I
første omgang nøyer man seg
med å følge den nye, mer restriktive tiltaksplanen for torskeoppdrett som myndighetene har lagt
fram.

Oppsyn og håndheving
Ønskelig med bedre dekning
av oppsynsfartøy i området
sør for Trøndelag.
Holdningsskapende arbeid
og forståelse for behovet for
kontroll.
Oppdrett
Implementere regjeringens
strategi for bærekraftig
torskeoppdrett

Stabilitetsberegninger – under 35’
Vi utfører

• Krengeprøve • Stabilitetsberegninger • Stabilitetsplakat
Kontakt oss for nærmere detaljer. Rask levering.
Telefon 909 22 915 – www.selfa.no

–Tøft

Motstanden mot økt maskevidde på garn er størst i de
sjøsamiske områdene i nord.
–Under normale forhold vil
det ikke være mulig for den
minsteflåten å fiske med så
storbeinte garn, mener Tor
Mikkola i Fjordfiskernes
Forening.
De siste par årene har det
vært hovedsaklig skrei inne
på finnmarksfjordene.
–Og da er det OK med 168
millimeters maskevidde. Alle
er ute etter å få størst mulig
fisk og best mulig pris. Men
skulle den tradisjonelle kysttorsken komme tilbake, så får
de problemer, mener Mikkola.

Alleover
over11
11må
måutenfor
utenforkystlinjene
kystlinjene
Alle
z kysttorsk
Hele kystflåten over 11
meter må fiske utenfor
fjordlinjene, og trålerne
må utenfor 6-mila. Maskevidden i garn økes fra
156 til 168 millimeter. Og
det blir likt minstemål
for torsk og hyse på 47
centimeter hele veien fra
62-graden og nordover.

lagt fram. Det kunne nemlig
blitt enda mer omfattende
tiltak, dersom Havforskningsinstituttet hadde fått det som
de ville. Havforskerne ønsket
blant annet å øke minstemålet
på torsk fra dagens 47 centimeter opp til 60 centimeter. Men
her vendte Fiskeridirektoratet
tommelen ned.
De mener at et slikt optimalt
minstemål i forhold til kysttorskens rekrutteringsmuligheter,
i praksis ikke er gjennomførbart.

Stenging
For det første vil et slikt
minstemål i praksis kunne
bety fiskeforbud for redskapstyper som jukse og line. Garn
og snurrevad kan derimot tilpasse seg dette ved hjelp av økt
maskevidde.
Men dersom jukse og line
skal kunne brukes med et slikt

minstemål, må
det da enten
åpnes for økt
innbla nding
av undermålsfisk, eller så
må felt med
stort innslag Trond
av undermåls- Ottemo
fisk kunne stenges raskt.

Mellomløsning
Direktoratet har i sitt planutkast landet på en mellomting.
De holder på minstemålet på 47
centimeter, men utvider grensa
i sør fra 64-graden, som i dag,
til å gjelde helt ned til 62-graden.
Men så heter det i planutkastet at det må vurderes å bruke
et system med stenging av felt
dersom innblandingen av torsk
under 60 centimeter overstiger
gjeldende grenseverdier, det vil
si at innslaget av torsk under

””

-Skal planen
virke, må den være
gjennomførbar i praksis.

Planforfatter Trond Ottemo,
Fiskeridirektoratet.

60 centimeter utgjør mer enn
15 prosent av fangsten. I dag
stenges felt når innslaget av
torsk under 47 centimeter er
over denne grensa.

Søker effekt
– Skal planen virke, må den
være gjennomførbar i praksis.
Ender vi opp med unntaksbestemmelser som slår i hjel
bestemmelsene, så er vi like
langt, mener Trond Ottemo i
Fiskeridirektoratet. Han har
sammen med seksjonsleder
Anne Kjos Veim vært sentral i

Fakta: kysttorskvern
QQDet har vært gjennomført vern
siden 2004 uten synlig effekt.
QQKysttorskgruppen, med representangter fra næringa, har hele
tiden bedt om mer forskning for
å finne årsakene til kysttorsproblemene, Men i all hovedsak er
det bare gjennomført fiskerireguleringer.
QQKysttorskgruppen presenterer
nå sine tiltak for verneopplegg
for 2010.
QQI tillegg presenterer Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet et utkast til
langsiktig gjenoppbyggingsplan
og tiltak i den forbindelse.
QQEn slik plan er ei forutsetning
for at torskefsket på kysten skal
kunne miljøsertifiseres.

FiskeribladetFiskaren 6.11.9
Terje Jensen
Harstad

Dette er de mest omfattende
tiltakene i forslaget til gjenoppbyggingsplan for kysttorsken
som Fiskeridirektoratet nå har

utarbeidelsen av planen.
Tiltaksplanen fra Fiskeridirek-

te tiltak fra direktoratet, sier
seniorrådgiver Geir Martin
Lerbukt i Fiskeri- og kystdepartementet.
Det dreier seg i så fall om
ganske dramatiske tiltak for
deler av fiskeflåten.
Tiltakene i sør har vært
diskutert de siste dagene, og i

toratet sendes nå ut på høring
sammen med forslaget fra den
såkalte Kysttorskgruppen på
vernetiltak for 2010. De to «tiltakspakkene» må med andre
ord ses i sammenheng. De utfyller hverandre.

Fjordlinje som før
I tiltakspakken fra Fiskeridirektoratet foreslås det ingen
nye grenser i havet.
Det betyr at dagens fjordlinjer
ligger fast. Ut fra dette foreslår
direktoratet at alle fartøy over
11 meter heretter må fiske utenfor fjordlinjene. I dag gjelder
denne grensa bare for fartøy
over 15 meter.
Så er kysttorskgruppen for
første gang enstemmig i sitt
forslag om at ferskfisktrålerne heretter må fiske utenfor
6-mila. Dette rammer spesielt
trålerne som opererer på Finnmarkskysten.

Akseptabelt?
– Vi har ikke inntrykk av at ei
slik grense for flåten ned til 11
meter er kontroversiell. De aller
fleste fisker utenfor allerede, og
bør kunne akseptere eit slikt
tiltak, mener Ottemo i direktoratet.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 770590 21

Kysttorskgruppens
vernetiltak for 2010
Dette er ei punktvis opplisting
av Kysttorskgruppens forslag til
verneopplegg for 2010.
QQVidereføring av årets fjordlinjer, med unntak av fjordlinjen øst
for Henningsvær
QQ(Valbergfeltet), som foreslås
fastsatt på samme måte som i
2006 (mindre restriktiv).
QQVidereføring av forbudet mot å
fiske etter torsk innenfor fjordlinjene med fartøy over
QQ15 meter.
QQForbud mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene, men
med unntak for fartøy
QQunder 11 meter, og med unntak
fra 15. mai og ut året for fartøy
under 15 meter og for
QQfiske etter flyndre med særskilt
tilpasset snurrevad (uavhengig
av fartøylengde).
QQVidereføring av forbudet mot
fiske med flytegarn innenfor
fjordlinjene i perioden 1.
QQfebruar – 31. juni.
QQVurdering av økt minstemål på
torsk.
QQFlertallsforslag: Øke minste
maskestørrelse i garn i fisket
etter torsk til 168 mm (7,5
QQomfar). Mindretallsforslag:
Beholde dagens maskestørrelse
på 156 mm (8 omfar).
QQVidereføring av forbudet mot å
ha mer enn 5 % bifangst av torsk
i fisket etter andre
QQarter innenfor fjordlinjene.
QQVidereføring av forbudet mot
at fartøy over 21 meter fisker
etter torsk med
QQkonvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen. Fra og med 1.
januar til og med 30. juni
QQskal det likevel være tillatt i
fiske inntil fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og
QQmed 1. januar til og med 10.
april skal det være tillatt å fiske
inn til fjordlinjene i
QQstatistikkområde 00, 05, 06
og 07. Det skal også være tillatt å
fiske inn til fjordlinjene i
QQLofoten oppsynsdistrikt i den
perioden og i de områdene Lofotoppsynet er satt.
QQVidereføring av forbudet mot
å ha mer enn 20 % bifangst av
torsk ved fiske etter andre
QQarter mellom grunnlinjen og
fjordlinjene i den perioden fiske
etter torsk er forbudt med
QQfartøy over 21 meter i dette
området, jf. strekpunktet ovenfor.
QQInnføring av en lovlig adgang
til inntil 0,5 % bifangst av torsk i
silde- og seinotfisket.
QQKartlegging av torskebifangst
i notfisket og stenging av felt ved
for høy innblanding
QQmålt etter fastsatte terskelverdier (sml. loddereguleringen i
Barentshavet).
QQSide 6 av 20
QQVidereføre «Henningsværboksen», men med en utstrekning

som tilsvarer den i 2006.
QQÅpning av området under
skreifisket baseres på kartlegging og prøvetaking. Områdets
QQyttergrense skal være fjordlinje i åpningen under skreifisket
og i andre halvår.
QQFiskeridirektoratet kan videre
begrense eller forby fisket etter
torsk innenfor en justert
QQfjordlinje på Valbergfeltet ved
Henningsvær ved dominerende
forekomster av
QQkysttorsk.
QQVidereføring av fiskeforbudet
(unntatt snøre/stang) i Borgundfjorden og forbudet mot
QQå fiske med stolpesatte garn
med en total lengde på 23 meter
eller mer på strukket
QQmaske i Heissafjorden (Møre
og Romsdal) i mars - april.
QQPåskestopp innenfor 12-milen
fra 1. til 5. april.
QQOpphør av ferskfisktrålernes
adgang til å fiske med trål i tre
nærmere avgrensede
QQområder ved kysten av ØstFinnmark fra og med 15. april til
og med 30. september.
QQVidereføring av anledning for
visse fartøy i perioden 1. april 30. september til å tråle
QQetter vassild inntil 4 nautiske
mil av grunnlinjen mellom 64°N
og 67°10’N
QQVurdering av innføring av
fiskeavgift for utenlandske
turistfiskere.
QQBedre kontroll med og kartlegging av fritidsfisket
QQBedre kontroll med og kartlegging av turistfisket og tilknyttet
næring, herunder
QQinnføring av registreringsordning for fisketurismebedrifter.
QQBedret informasjon om og
tilrettelegging for seljakt.
QQØkt jakt på skarv
QQTilrettelegging for jakt på
springer og vurdering av jakt på
nise.
QQSatsing på forsøk med utsetting av kunstige rev.
QQFlere tiltak knyttet til torskeoppdrett, der flertallet blant
annet tilrår umiddelbar
QQetablering av torskefrie områder i Vestfjorden-Lofoten-OfotenVesterålen,
QQTrondheimsfjorden og Porsangerfjorden. Mindretallets forslag
(Meinert og Straume)
QQsamsvarer i det vesentlige med
fjorårets forslag fra kysttorskgruppen ift
QQtorskeoppdrett.
QQFøring på landings- og
sluttsedler om fangsten er tatt
innenfor eller utenfor
QQfjordlinjene, og eventuelt også
innenfor/utenfor grunnlinjen og
4-milen.
QQStørre innsats på forskning og
merkeforsøk, finansiert gjennom
tilleggsbevilgninger.
QQGjenoppbyggingsplan.

– Overkommelig verneplan

Les målet med planen

fiskeribladetfiskaren.no

–Disse tiltakene virker for meg
å være overkommelige ut fra at
vi tross alt er nødt til å gjøre noe
slik statusen er for kysttorsken.
Det sier Fiskarlagets leder Reidar
Nilsen i en kommentar til de nye
vernetiltakene.
–Men som tidligere garnfisker
så ser jeg helt klart at økt maskevidde er en fin måte å øke vernet

på, og en måte som for mange
vil være nokså enkelt å gjennomføre. På samme måte synes
jeg at 6-milsgrensa bør være
uproblematisk for trålerne.
De har før ment det var nødvendig å gå inn mot 4-mila for å
få hyse. Men nå er det hyse å få i
mengder til havs, sier Fiskarlagslederen.
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«Storm» ble flammenes rov

Dårlig torskepris

Tok mye sild

ulykke: Onsdag kveld ble fiskebåten «Storm» fra Laukvik
totalskadet ved brann. Det lykkes nemlig ikke brannvesenet å
redde den 11,98 lange fiskebåten. «Storm eies av selskapet Havblikk AS, som også er eier av 15,60 meter lange «Nordqueen».
Bak selskapet står Geir og Torleif Sivertsen. Det var ved 20,30
tiden at politiet ble alarmert gjennom Hovedredningssentralen.
«Storm» lå ved kai i Sundlandsfjorden i Vågan. Politi og brannvesen dro fra Laukvik med båt , og litt før klokken 22.30 ankom
de brennende fiskebåten. Da var mye av overbygget overtent.

eksport: Prisene på fryste
torskeprodukter var veldig
lave i forrige uke. Det ble
eksportert 327 tonn fryst
torsk i forrige uke. Gjennomsnittsprisen var 13,55 kroner
kiloet. Prisen falt med 67 øre i
forhold til uke 42. Dette viser
ferske tall fra Eksportutvalget.

fiske: Selvåg Senior» dro inn
1.710 tonn sild - på ett eneste
kast.Lørdag morgen klokken
06.45 gjorde ringnotbåten fra
Halsa det som skulle vise seg
å bli et kjempekast, vest for
Nordkapp. - Vi prøvde å få et
stort kast, men at det skulle
bli så stort var overraskende.

Aksjonerte mot svindel
z tørrfisk

Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet
og Økokrim gjennomførte onsdag en samlet
aksjon mot fiskeeksportører i Hordaland, Oslo
og Nordland. Bedriftene
skal ha svindlet Nigeria for flere millioner i
tollinntektster.
Dag Erlandsen
Sortland
Så langt er to bedrifter anmeldt, en i Hordaland og en i
Oslo, mens ytterligere fire er
i søkelyset.
– Saken er fortsatt i startfasen,
det blir flere kontroller, sier seniorrådgiver Reidar Knutsen
i Toll- og avgiftsdirektoratet.
– På bakgrunn av analyser av
eksportstatistikker tilbake til
2007 frykter vi at betydelige
kvanta tørrfisk er feildeklarert,
sier han.

Omskrev til hoder
Kontrollmyndighetene mistenker at flere eksportører bevisst
har deklarert hel tørrfisk som
tørrfiskhoder ved eksport til
Nigeria. Slik blir tollsatsen i
mottakerlandet halvert fra 20
til 10 prosent, og slik kan fiskeeksportørene ha bidratt til at
Nigeria mistet flere millioner
kroner i tollinntekter.
For lovlydige eksportører
innebærer dette en uholdbar
situasjon.
Ved at kundene krever billigere fisk kan de føle seg tvunget
til å selge billig eller de kan bli
presset til å foreta tilsvarende
svindel med avgifter.

Fakta: eksport
Fisk til Nigeria
QQEksport av rundfryst sild i
fjor: 138.506 tonn til 502,8 mill.
kroner.

QQTørrfisk av alle kvaliteter: 1.922

tonn til 115 mill. kroner.

QQTørka hau: 2.295 tonn til 57,7

mill. kroner.

QQFryst sei: 1.768 tonn til 10,2

mill. kroner.

QQFryst makrell under 600 gram:

1.663 tonn til 12,4 mill. kroner.

”

På bakgrunn av
analyser av eksportstatistikker tilbake til
2007 frykter vi at betydelige kvanta tørrfisk
er feildeklarert
Reidar Knutsen, Toll- og
avgiftsdirektoratet

anmeldt til Økokrim, den ene
av dem har adresse Hordaland,
den andre Oslo. I den ene saken
mener Tollvesenet at eksportøren kan ha bidratt til å unndra
4,9 millioner i tollinntekter for
Nigeria.
I tillegg til mistanken om
systematisk feildeklarering har
eksportørene også innbetalt for
lite eksportavgift til Norge. For
de to anmeldte eksportørene
dreier dette alene seg om mer
enn 300 000 kroner. Aksjonen
onsdag i Hordaland dreide seg
både om regnskapskontroll og
fysisk kontroll av containere på
bedriftens område.
– I tillegg til de to, er fire andre i søkelyset. Vi snakker både
om rene tradere og eksportører/tilvirkere.

FiskeribladetFiskaren
Fikk signaler
– Vi fikk flere signaler fra næringa, om at situasjonen var i
ferd med å bli helt uholdbar for
dem som ikke ville være med på
denne seilasen, sier Knutsen,
som varsler flere aksjoner og
økt fokus på tørrfisknæringa i
tida som kommer. Han peker på
at fiskerinæringa generelt, og
ikke minst tørrfiskprodusentene, den senere tid har hatt store
utfordringer med å få fisken
omsatt. Lagrene er fulle, og faren for uhederlig konkurranse
er i høy grad til stede.

Vil ikke si hvor
– Vi ønsker på nåværende tidspunkt ikke å være for konkrete.
Men når vi snakker om tørrfisk
og Nordland, er det vel ikke til
å unngå at oppmerksomheten
er rettet mot lofotdistriktet,
sier han.
Feildeklarering som man nå
mener å ha avdekket, kan også
bidra til å skjule svart fisk og
merverdiavgiftsunndragelser.
Dette er blant de forhold som
kontrolletatene vil undersøke
under aksjonen.
Det lyktes oss i går ikke å få
tak i kontaktpersonen i Fiskeridirektoratet, Einar Ellingsen.

– Unndro fem mill
To fiskeeksportører er allerede

dag.erlandsen@fbfi.no
Telefon: 76 12 12 76

AKSJON: Kontrollmyndighetene mistenker at flere eksportører bevisst har deklarert hel tørrfisk som tørrfiskhoder ved eksport til Nigeria. Slik blir tollsatsen i mottakerlandet halvert fra 20
til 10 prosent, og slik kan fiskeeksportørene ha bidratt til at Nigeria mistet flere millioner kroner
i tollinntekter.FOTO: DN

Velkommen til Selfa Arctic på Rødskjær!

– Ingen
nye saker

Vi har Nord-Norges største oppvarmede hall med 11 meters porthøyde
- alt av plastarbeid - ombygging - reparasjoner - bulb - slingrekjøl - stabilitetsberegninger - løft - opplag

For Fiske-/FriTidsFlåTeN og iNdusTrieN

Ta kontakt på tlf 92 43 21 84 / 48 00 46 99 arctic@selfa.no www.selfa.no

Skattemyndighetenes pågående tørrfiskaksjon har så
langt ikke ført til flere anmeldelser. Seks nye bedrifter
over hele landet ble kontrollert denne uka.
– I noen bedrifter ser alt
greit ut, i andre er det forhold
vi må se nærmere på før vi
kan konkludere. Opplysningene vi har hentet inn må
blant annet samkjøres med
opplysninger fra andre etater, sier underdirektør Sølvi
Åmo Albrigtsen i Skatt nord,
som er leder i Skatteetatens
fiskerisatsing.
Onsdag hadde hun kontakt
med de fleste som hadde vært
ute på kontroller.
– Tilbakemeldingene fra
næringa er i mange tilfeller
positive. De vi anser som
seriøse sier det er bra at vi
tar tak i dette.
Det var i forrige uke at
Økokrim slo til mot en
håndfull tørrfiskbedrifter,
i samarbeid med Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og
Tollvesenet. To fiskeeksportører er anmeldt til Økokrim,
den ene av dem med adresse
Hordaland, den andre i Oslo.
De mistenkes blant annet for
å ha kamuflert hel tørrfisk
til Nigeria som tørkede fiskehoder. Slik ble tollsatsen
i mottakerlandet halvert fra
20 til 10 prosent, og slik kan
fiskeeksportørene ha bidratt
til at Nigeria mistet flere millioner kroner i tollinntekter.
Dette er stipulert til 4,9 millioner i den ene saka.
I tillegg til mistanken om
systematisk feildeklarering
har eksportørene også innbetalt for lite eksportavgift
til Norge.
For de to anmeldte eksportørene dreier dette alene seg
om mer enn 300 000 kroner.
Førstestatsadvokat Petter
Nordeng i Økokrim vil ikke
si noe mer om de to anmeldte
bedriftene.
– Vi har hentet inn en del
tallmateriale som vi nødvendigvis må bruke litt tid
på å gjennomgå før vi kan
konkludere.
Erfaringsmessig har slike
saker en tendens til å bli mer
komplisert enn de først så ut
til, uten at jeg skal si at det er
tilfelle i disse sakene.
– Når begynner dere å
trekke noen konklusjoner?
– Det tør jeg verken å love
eller spå noe om.
dag.erlandsen@fbfi.no
Telefon: 76 12 12 76

nord har det blant annet vært
snakk om minstemål på torsk
på 47 cm, minste maskevidde
i torskegarn på 168 mm, påbudt minst 125 mm kvadratmasker i snurrevad, og forbud
mot å fiske torsk innenfor
fjordlinjene med fartøyer over
11 meter.

