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Vinterfisket: Etter rekordukene tidlig i vår, er landingene av fisk redusert fra 400
til 120 millioner per uke.Tall fra Råfisklaget viser at omsetninga de to siste ukene har
vært stabil på rundt 120 mill. Det er en stadig reduksjon i landingene fra norske fartøy.
Årsaka til at verdien likevel holdt seg opp skyldes landingene fra russiske trålere.

et. Hele 108 billioner nye sildelarver har
r fiskerne. ILLUSTRASJONSFOTO: LARS A. OMA

Lønn for
god forvaltning
Dette viser
at god forvaltning
lønner seg,
og denne
gangen har
vi fått svært
godt betalt, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund
(bildet) ved Havforskningsinstituttet – Vi har nå en gytebestand på 10-12 millioner
tonn norsk vårgytende sild
som Norge og våre samarbeidsland har greid å bygge
opp gjennom forsiktig fisk i
flere år. I dag er dette en av
verdens tre største fiskebestander. Det er bare ansjonsbestanden i Peru og
bestanden av hestmakrell
som er større, sier Misund.
Også han understreker at
det er for tidlig å slå fast at
det svimlende tallet på larver blir en ny rekordsterk
årsklasse. For det er mange
som skal spise av denne
sild. Først og fremst torsken, men trolig vil også
mange larver bli spist opp
av tre år eldre søsken i Barentshavet. Men på turen
nordover vil larvene først og
fremt bli viktige for lundefuglen. Nå har den sjansen,
sier Misund som ut for
forskningsresultat mener
at larvene ikke er truet av
skytingen av seismikk. Derimot viser årets gyting hvor
verdifulle områdene på Mørekysten er for produksjonen i havet. Dette er noe vi
vil komme tilbake til når vi
skal uttale oss om konsekvenser ved åpning av 20.
konsesjonsrunde, sier han.
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Vi har nå en
gytebestand på
10-12 millioner
tonn norsk
vårgytende sild.
Ole Arvid Misund,
havforsker

Kystfiske: Godt med pause ved kai i Tromsø og oven i kjøpet få et ferskt eksemplar
av den første utgaven av FiskeribladetFiskaren. Det mente fiskeren Terje Sørensen fra
Steigen i Nordland, da vi traff ham ved flytebrygga ved Norges Råfisklag fredag. – Det
var godt med fisk, men periodevis også godt med uvær under årets finnmarksfiske.

Verdt å
vente på
rognkjeks

OPPGANG FOR ROGNKJEKS? Rognkjeksfiskerne kan håpe på
bedre priser utover våren. FOTO: MORTEN VIKEBY

Rognkjeksfisket har startet
dårlig på Grønland og i Canada. Det kan gi norske sjølprodusenter en ekstra prisgevinst.
De to siste årene, og spesielt
fjoråret, var dårlig for de som
fisker etter rognkjeks og rognkjeksrogn. Markedet ble mettet i 2004, og det har fiskere og
produsenter slitt med de siste
årene. Men nå er det tegn til
lysning. Lagrene er forholdsvis
tomme. Når så sesongstarten
svikter litt i vest, så øker suget
her øst. Svenske Abba er allerede på jakt etter ekstra kvantum. Det kan komme de norske
sjølprodusentene til gode.
I utgangspunktet er de tilbudt en minstepris på 3750
kroner pr. tønne som de salter
og legger ned selv. På det beste
i 2004 fikk de nesten 7000 kroner. Fortsatt stur i fisket på
Grønland og ved Newfoundland kan gi en vesentlig prisoppgang etter hvert.
Det norske fisket har pågått
ei stund på strekningen fra Andenes til Loppa. Men det er så
langt få som har prøvd seg.
Bare et 30-talls båter har tatt
mer enn 2000 liter av ei samla
årskvote på 2500 liter.
Til sammen er det nå ved månedsskiftet rundt 150 fiskere
som har prøvd seg. Samlet sett
i fjor var deltakelsen på vel 230
båter. På det meste, i de gode
årene, har så mange som 600 700 sjarker hentet seg ei pen
ekstrainntekt i dette kystnære
fisket. Kvantumsmessig hadde
Råfisklaget registrert 161 tonn
ved utgangen av april. Det er
tross alt 50 prosent mer enn på
samme tid i fjor og forleden år.
Fiskerne forteller om en beskjeden start, men mer rognkjeks etter hvert på feltene.

Forskerne til Lofoten
Havforskningsinstituttets prøvebåt «Falkungen» skal midt i
denne uka være tilbake på feltene utenfor Vesterålen og Lofoten.
HI har allerede merket et
visst press for å få avklart om
det er torsk i gang med gyting i
disse områdene nå, og om dette i så fall er kysttorsk.
– Vi setter kursen sørover for
å avslutte prøvene utenfor Lofoten og Vesterålen. Hvis alt
klaffer skal vi kunne danne oss
et bilde av situasjone raskt, sier

forskningstekniker Stian Kleven. Det skal være tatt prøver
av torsken allerede, og avlesing av øresteiner (bildet) kan
dermed gjøres ganske umiddelbart. Innsamlingen av prøver vil også gi forskerne et inntrykk av mengdene av fisk i om-

rådet, samt gyte-status. Kleven
var før helga på vei ut fra Berlevåg og inn i et område med
brukbart fiske, og de mener
dekningen av Finnmarkskysten har vært bra.
– Inntrykket har ikke forandret seg nevneverdig. Hovedsakelig har det vært fisket
skrei langs kysten her i denne
perioden, og det gjør det fortsatt. Det som fiskes nå er en
blanding av utgytt skrei og
umoden skrei etter tradisjonelt vårtorskefiske-mønster.
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