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Uheldig kappfiske
Blåkveite: Årets blåkveiteregulering ga et kappfiske der
store mengder fisk landet på
kort tid resulterte i stort press
på både mottakssystem og
markeder. Ingen optimal løsning, mener Norges Råfisklag.
Ut fra erfaringene som
ble gjort under årets blåkveitefiske for kystflåten, har
salgslaget funnet det nødvendig å sende et innspill til
Reguleringsmøtet. Salgssjef
Willy Godtliebsen slår der
fast at en regulering etter
2009-mønster, med lavere
kvoter og faste tidsperioder,
er å foretrekke fra lagets side.
«Vi er klar over at årets
regulering åpnet for større
maksimalkvoter i flåten»,
heter det i uttalelsen, der
man imidlertid viser til
uheldige konsekvenser av
at hele kvantumet på 3.600
tonn måtte omsettes over to
korte perioder på henholdsvis
9 og 11 dager.Det er vel kjent
at også andre sider ved det
samme reguleringsopplegget,
som fiskernes sikkerhet og
den enkeltes muligheter for å
delta, har vært heftig debattert både før og etter sesongen. Dette kunne også leses
av de øvrige innstillingene til
Reguleringsmøtet. Godtliebsen og Råfisklaget tar i tillegg
opp påmeldingsordningen til
blåkveitefisket og den daglige
rapporteringen fiskerne er
pålagt. Begge deler kan med
fordel sløyfes, mener laget.
Les mer på www.fbfi.no

God pris
Prisen på frossenreker fra
Barentshavet nådde forrige
uke 15,45 per kilo. Det er det
meste som er betalt siden
midt på 1990-tallet.
– Det er definitivt fiskers
marked akkurat i øyeblikket, bekrefter rekeansvarlig
Tor-Edgar Ripman i Norges
Råfisklag. Det har vært et
markert fall i de globale rekefangstene de siste årene
etter noen år med overproduksjon. Nå er markedet mer
i balanse, og det er tildels
snakk om et sug.
Dette har blant annet ført
til at islandske kjøpere nå
er inne for å kjøpe reker fra
Barentshavet. Det har altså
bidratt til rekordpriser. Helt
fram til høsten 2007 lå rekeprisen på rekordlave 7 - 8
kroner. De siste par årene
har prisen vært relativt stabil
rundt 12 -13 kroner, mens den
altså nå ser ut til å bevege seg
videre oppover.
Den mest åpenbare grunnen til prisøkningen, er
lave tilførsler. Det gjelder
ikke minst fra Barentshavet hvor det så langt i
år bare er fisket 15.200
tonn. Dermed ligger man
an til den laveste norske rekefangsten i dette
havområdet siden slutten
av 1970-årene. Det er bare
fire norske reketrålere i
drift for tiden. Og de sliter
med mange stengte felt på
grunn av kravene til lav
innblanding av ueryngel
(tre pr. ti kilo reker).
Les mer på www.fbfi.no

LITE SILD: Havforskningsinstituttet fant lite sild på årets tokt i mai. Derfor ble det gjort en ny tokt i juli. Den bekreftet resultatet
av mai-toktet. ILL.FOTO: BJØRN TORE FORBERG

Har ikke funnet silda
z forskning
– Ringnotbåtene
har ikke funnet den
«forsvunnede silda»
til havforskerne, sier
havforsker Erling Kåre
Stenevik.
Agnar Berg
Bodø
Stenevik var
på årsmøtet
til Nordland
Sildfiskarlag i
Bodø på fredag
og snakket om
utviklingen for
de pelagiske Erling Kåre
b e st a ndene. Stenevik
Havforskeren
fikk spørsmål fra salen om
ringnotbåtene hadde funnet
den silda Havforskningsinstituttet mener er borte. – Nei, det
kan man ikke si at de har «funnet». Men vi har håp om at vi tar

feil. Det får vi i så fall svar på i
mai neste år, sier Stenevik.

30 prosent
kvotereduksjon
Havforskningsinstituttet fant
lite sild på årets tokt i mai.
Derfor ble det gjort en ny tokt
i juli. Den bekreftet resultatet
av mai-toktet.
En del av ringnotflåten hevder
imidlertid at de har funnet den
storsilda havforskerne ikke har
funnet. Derfor er heller ikke
ringnotflåten enige i kvotereduksjonen på hele 30 prosent
neste år.
Stenevik sier at «funnene»
til ringnotbåtene er å betrakte
som en av flere informasjonskilder. Men at storsild i fangstene
kan være overrepsenteret fordi
det er nettopp storsild fiskerene
er ute etter.
Flerårsgytere
– Det er også mer stor sild ute
i havet selv med en bestandsreduksjon. 2004-årsklassen er
nå stort sett over 300 gram i
gjennomsnitt, sier han.
Stenevik regner med en årlig reduksjon i bestanden av

norsk vårgytende sild, NVG
sild, på mellom 10 og 15 prosent
på grunn av fiske og naturlig
dødlighet. Dette gir igjen en
reduksjon i kvoten på omlag
10 prosent, mener han.
– Det er vanskelig å si når
vi får en god årsklasse igjen.
Vi vet heller ikke så mye om
hva som skal til fr å få en god
årsklasse. Men vi tror at der er
viktig å ha sild i havet som har
gytt flere ganger, sier han.

Fakta: sildemøte

Frykter
«kysttorskforvaltning»
Leder i Nordland Sildfiskarlag,
Sten Angelsen, sier at han er
enig i vurderingene til Stenevik.

holde oss til anbefalingene til
Havforskningsinstituttet, sier
Angelsen. Fisker og representant for Norges Sildesalgslag
på årsmøtet, Jan-Erik Johnsen
sa at han var bekymret for den
framtidige forvaltningen av
kystsildbestanden.
Han mente at det kunne gå
samme vegen som det har gjort
for kysttorsken - at områder
lukkes for fiske.
– Det kan bli umulig å drive
fiske hvis vi forvaltningsmessig
får 10 - 12 kystsildbestander,
sier Johnsen.

”

Det er vanskelig
å si når vi får en god
årsklasse igjen
Havforsker Erling Kåre Stenevik

– Det er samsvar mellom
det havforskerne ser når det
gjelder sild og det vi fiskere
har observert. Jeg mener at
det beste vi kan gjøre er å

QQNordland Sildfiskarlag er

underlagt fylkesfiskarlaget, og
organiserer i utgangspunktet fylkets sildefiskere i kystfiskeflåten.
QQFredag avholdt laget årsmøte i
Bodø, og saker som ressurssituasjonen, reguleringer, forskning,
strukturmuligheter og sertifikatregler står på dagsordenen for
QQmøtet.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

Angelsen er skuffet over Lisbeth
Leder i
Nordland
Silfiskarlag,
Sten Angelsen, sa i sin
åpningstale
på lagets årsmøte i Bodø
på fredag
at er veldig

Sten
Angelsen

skuffet over hva fiskeri- og
kystminister Lisbeth BergHansen har gjort i saken med
strukturkvoter. – Med ny
statsråd på plass for litt over
et år siden hadde vi ventet en
litt mer offensiv holdning til
dette spørsmålet, sa Angelsen
i sin åpningstale.Angelsen
sier til Fiskeribladet Fiskaren

at han hadde ventet mer av
Berg-Hansen siden hun selv
kommer fra fiskerinæringen.
– Hun er jo vant til å tjene
pengene før hun bruker dem,
Strukturering handler jo om å
få bedre økonomi i fisker ved
at det blir flere kilo fisk per
mann og båt, sier Angeslen.
Angelsen sa at det er

mange aktører som har
fremmet synspunkter om at
strukturkvoteordningene
ikke må videreføres. – Det
er skuffende at synsing fra
aktører med liten kjennskap
til de utfordringene næringa
har får legge premisser som
bidrar til å bremse utviklinga
i kystflåten, sa han.

