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Kolmulekollaps
z pelagisk

Fakta: kolmule

Elendigheten for kolmule
fortsetter. Neste år ligger det an til ytterligere
nedskjæring av kvoten.

poutassou
QQAndre norske navn: Blågunnar,
blåhvitting, kolkjeft
QQFamilie: Torskefamilien (Gadidae)
QQMaks størrelse: 50 cm og 800
g
QQLevetid: Opptil 20 år, men
sjelden over 10 år
QQLeveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko
samt Middelhavet
QQHovedgyteområde: Vest for De
britiske øyer
QQKilde: HI

Einar Lindbæk
Ålesund
Ingen vil si at kollapsen i kolmulebestanden, vil føre til en
anbefaling om nullfiske av
kolmule neste år. Situasjonen
er likevel dramatisk.

Ser ille ut
– Det ser ille ut. Rekrutteringen
er dårlig og bestanden krymper. Under alle omstendigheter
kommer det til
å bli en ytterligere nedgang i
anbefalingene
for neste år.
Dette ligger
også innbakt
i forvatnings- Arild Slotte
av talen for
2009 som ble
undertegnet i fjor. Vi må se ny
rekruttering i Norskehavet før
utviklingen snur.
Slik oppsummerer gruppeleder for pelagisk forskning,
Arild Slotte i Havforskningsinstituttet situasjonen for den
utsatte arten.
Overbeskattet
Kvotene har de siste årene
blitt sterkt redusert etter at
det i flere år ble drevet et stort
og ukontrollert fiske uten en
internasjonal avtale mellom
fangstnasjonene.
Først i 2005 kom landene

”

«Det ser ille ut.
Rekrutteringen er dårlig og bestanden krymper.»
Arild Slotte, pelagisk gruppe i
Havforskningsinstituttet.

frem til en avtale om fordeling
seg i mellom, men prisen for
den knallharde beskatningen
ser ut til å måtte betales nå.
Til tross for aktiv bytting av
fiskeslag med utlandet til fordel
for kolmula, er den norske totalfangsten i år på 233.000 tonn,
bare mellom 35 og 40 prosent

QQLatinsk navn: Micromesistius
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Dropper
kolmulefisket
❚ KOLMULE
Kolmula får være i fred.
Nå er det NVG-sild og
lodde som gjelder for
den norske ringnotflåten.
Einar Lindbæk
Ålesund
Normalt skulle nærmere 50
norske ringnotbåter ha satt
kursen mot EU-sonen for å fiske kolmule nå i januar, men etter det FiskeribladetFiskaren
kjenner til, er det liten eller ingen interesse for å følge mønstret fra de siste årene. Lav kolmulekvote i kombinasjon med
høg sildekvote og en nyskapt
loddekvote for
året, gjør at
kolmulefisket
er prioritert
bort, i alle fall
foreløpig.
– Vi kommer Gunnar
til i fiske kvo- Longva
ten i løpet av
mars, mens det fortsatt er kolmule tilgjengelig, sier reder
Gunnar Longva i Ålesund.

Venter på nytt
Hans ringnotfartøy «Gunnar
Langva», ligger ved kai i Ålesund og venter på gode nyheter
fra sildefeltet. Sildenota er om
bord, men foreløpig er det for
mye blanding mellom stor og
små sild til at det er riktig å kaste loss.
– Stor sild vil skille seg fra
den minste silda etter hvert og
da vil vi være på plass. Man må
satse på å fiske den silda som
gir best pris, sier Longva som
håper på å få over tre kroner
kiloet på fangstene som kommer.

Mens silda går til konsum, er
kolmula langt dårligere priset
til mel og oljeindustrien. «Gunnar Langva» hadde i fjor en
kvote på 6800 tonn. I år et fartøyets kvote på 3300 tonn.
Mellom 600 og 700 tonn skal
tas i internasjonalt farvann.
Kolmulekvoten vil «Gunnar
Langva» kunne fiske på to sjøvær.

Utfordringen ligger i
å få fangster til rett tid
og med en størrelse
som gir best pris
Gunnar Longva,reder

– Vi håper at kampen om råstoffet gjør at prisen på kolmule går opp utover vinteren og
våren, sier Longva.

Dødtid
Selv om det er store mengder
pelagisk fisk som skal fiskes, er
ikke Longva redd for at noen
ringnotfartøy får problemer
med å fiske sine kvoter i år heller. Alt tyder på at fangstmaskinene i den pelagiske fiskeflåten får mye dødtid i år, som før.
– Utfordringen ligger i å få
fangster til rett tid og med en
størrelse som gir best pris, sier
Longva.
Norge har i år en kvote på
221.000 tonn kolmule hvorav
158.000 tonn kan fiskes i EUsonen. 46 ringnotfartøy fisker
nær 80 prosent av totalkvoten.
Hordaland er største fylke med
25 kolmulefartøyer innen ringnot, hvorav 21 i Austevoll, Møre
og Romsdal har 15, Nordland
fire og Nor- og Sør-Trøndelag
et ringnotfartøy med rett til
kolmulefiske.

FiskeribladetFiskaren 9. jan
einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 70 15 65 45

DROPPER: Ringnotflåten dropper kolmula og satser heller på
sild og lodde. ARKIVFOTO: LARS A. OMA

Bedre vær ga mye sild
Da været bedret seg onsdag
ettermiddag ble det fart i sildefisket i nord, og i løpet av det
neste døgnet ble det innmeldt
over 16.000 tonn.
Det ble hektiske timer for Norges Sildesalgslag, men ved
salgsavdelingen sier man seg
fornøyd med at det aller meste
av silda ble omsatt i tråd med
fiskernes ønsker. Litt venting
og litt ekstra gangtid ble det,
men hovedtyngden av silda er
så langt kjøpt av anleggene på
strekningen mellom Træna og

Tromsø. I en situasjon med
stor tilgang slår markedskreftene ut på prisen. Mens flere
fangster i starten av sesongen
oppnådde mer enn tre kroner
per kilo, har prisene de siste
dagene svingt mellom 2,84
som høgeste notering og like
under to kroner.
Et moment her er størrelsen
på silda, og det er akkurat nå
langt mellom 300-gramsfangstene.
– Og vi kan enda en gang avblåse det innsiget i Andfjorden

enkelte har håpet på. Dette var
i beste fall et anløp. Silda er på
full fart ut av fjorden og sørover, forteller skipper og reder
Bjørnar Ulsund om bord på
«Trønderbas» (bildet).
Ringnotbåten fra Rørvik var
torsdag på vei sørover for å levere, etter å ha tatt ett kast på
Andfjorden før siste kast ble
tatt like sør for Myre i Vesterålen.
jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

av fangsten i 2006 på 654.000
tonn.

Prisoppgang
Det er i all hovedsak den norske
ringnotflåten som fisker kolmule. I år ble fisket gjennomført på senvinteren. Den sterke
nedgangen i totalkvoten, førte
til en prisøkning på 40 prosent
fra i fjor til i år. I gjennomsnitt
har norske kolmulefiskere fått
1,43 kroner kiloet, 39 øre mer
enn i fjor.
Årets kolmulefiske gir en
samlet fangst på over 330 millioner kroner for den norske flåten. Av dette tar ringnot rundt
270 millioner i fangstinntekter.
Hver av de 45 kolmulefartøyene i ringnot har i gjennomsnitt
håvet inn seks millioner kroner
på årets kolmulefiske.
Arbeidsgruppe
Det var de store økosystemtoktene på kolmule, NVG-sild,
makrell og laks, som landene
gjennomførte i mai og juli, som
avdekket kolmulas manglende
rekruttering.
Resultatene fra toktene blir

FANGST: Ringnotfartøy som fisker kolmule. I 2010 kan fangsten bli ytterligere redusert.
FOTO: LARS A OMA

nå gjennomarbeidet av en internasjonal arbeidsgruppe av
forskere. Akustikkresultater
og biologisk resultater fra toktet blir innarbeidet i modeller
for analysering. Arbeidet med
bestandsmodeller vil i neste
omgang føre til forslag om kvoter for neste år. Kvoteanbefalingene forventes å bli presentert i

høst etter at arbeidsgrupperapporten er ferdig evaluert.

Risiko
Nasjonene som forvalter kolmula, ba i fjor forskerne om råd
på virkningen av en gradvis
reduksjon av totalfangsten på
kolmula over ti år.
Forskerne mener at risikoen

for at bestanden på kort sikt
faller under det kritiske bunnivået er høgt.
Nå kan det se ut som om varselslampene lyser kraftigere i
forskningsmljøet på vegne av
den utsatte kolmula.
einar.lindbak@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 23

Loddefiske neste år også
Det ser lyst ut for et nytt loddefiske i Barentshavet også
neste år. Det store loddetoktet
gjennomføres nå i september.
– Det er mye som tyder på
at loddebestanden er i en
bra utvikling. Et par år uten

ungsild i Barentshavet, har
gitt gode muligheter for lodda.
I Barentshavet er det enten
lodda eller silda som regjerer,
dette fordi ungsilda beiter på
loddelarvene, sier forsker Aril
Slotte i Havforskningsinsti-

tuttet. Tre fartøy skal delta
i loddetoktet i Barentshavet
i september. Ved siden av
forskning på lodda, skal det
også rekrutteringen av NVGsild under lupen. Etter fire
magre rekruteringsår for nye

grupper, er forskerne spent
på om det dukker opp en ny
bra 0-gruppe på NVG-sild nå.I
vinter var det for første gang
på mange år et kommersielt
fiske etter lodde i Barentshavet. Fangsten på 233.000

tonn lodde, med en gjennomsnittpris på 1,59 kroner kiloet,
ga en samlet førstehånds
fangstverdi på 370 millioner
kroner for omsetningen gjennom Norges Sildesalgslag til
industri og konsum.

