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TORSKEPRIS 2009 –2010
Gjennomsnitt NRL 2009-2010 u/15 m

25

2009 2,5-5

2009 >5

2010 2,5-6,5

2010 >6,5

*Størrelsesgradering for torsk
2,5-5kg og over 5 kg ble endret
2,5-6,5kg og over 6,5kg
fra uke 52 i 2009

20
15
10

1

52

UKE

GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER
Torsk >6,5
pris (SUH)

Torsk 2,5-6,5
pris (SUH)

Pris gjelder største størrelse

Hyse
Sei
pris (SUH) pris(SUH)

Øst-Finnmark

17,01

14,28

10,79

Vest-Finnmark

17,18

14,55

9,94

8,85
8,55

Troms

17,00

14,26

11,85

8,68

Vesterålen

17,00

14,26

11,6

8,5

Lofoten

17,57

14,33

11,13

8,59

Øvrig Nordland

16,99

14,25

9,77

8,58

Trøndelag&Nordmøre

17,35

17,03

9,66

8,67

Totalt

17,11

14,41

11,06

8,61

Tonn

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre

0

50

100

150

200

LEVERT KVANTUM I TONN

250

300

350

400

fartøy under 15 meter

Torsk

Hyse

Sei

Totalt

Øst-Finnmark

49

119

21

189

Vest-Finnmark

51

116

217

385

Troms

47

140

111

297

Vesterålen

13

104

24

142

Lofoten

26

83

158

267

Øvrig Nordland

6

6

40

52

Trøndelag&Nordmøre

8

6

56

71

200

575

628

1403

Total

ANTALL FARTØY

under 15 meter i fiske

Antall Fartøy
42

Fangstrater i tonn
4,50

Vest-Finnmark

118

3,25
1,30

Øst-Finnmark
Troms

229

Vesterålen

103

1,37

Lofoten

244

1,09

68

0,76

Trøndelag&Nordmøre

Øvrig Nordland

139

0,50

Total

937

FANGST PER REDSKAPSGRUPPE

Tonn

Torsk
1

Hyse
20

Sei
0

Totalt
21

Garn

72

47

355

474

Juksa

42

2

156

200

Line

66

460

63

589

Not

0

0

52

52

19

46

2

66

Teiner

1

0

0

1

Totalt

200

575

628

1403

Autoline

Snurrevad

Kilde: Norges Råfisklag

FORBRØDRING: Det var norsk-russisk forbrødring mellom russlands president Dmitrij Medvedjev og stats
møtes den norsk-russiske fiskerikommisjonen for å diskutere seg gjennom ulike problemstillinger knyttet

Lavere minstemål

z torskeregler I dag starter møtet i Den norsk-ru
Norge og Russland
vurderer lavere minstemål på torsk og hyse i
Barentshavet.
Terje Jensen
Harstad
Forskningsveteran Odd Nakken tror ikke dette vil være
spesielt risikabelt gitt noen
absolutte forutsetninger.
– Det viktigste er at ungfiskvernet blir opprettholdt og
forsterket, slår torskeforskeren fast.
I utgangspunktet er han
ikke glad for å skulle gå ned på
minstemålet her hjemme. Men
samtidig vil altså det russiske
minstemålet øke tilsvarende.
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– I sum er
det antagelig marginale
utslag. Det vil
komme an på
hvor mye som
til en hver tid
tas i de ulike Odd Nakken
områdene,
mener Nakken.

Utredning
Akkurat disse tingene har kollega Ingolf Røttingen studert
nøye i ei utredning som nå er
overlatt delegasjonslederne
under kvoteforhandlingene
som starter i Svolvær i neste
uke. Røttingen leder den norske
delegasjonen i arbeidsgruppa
for felles tekniske reguleringer

NYHETER

Rettelse: I fredagens avis kom vi i skade for å oppgi feil kilde for grafikk
i saken om kvikksølv. Det er ikke Havforskningsinstituttet som har bidratt.
Kilde er: Masteroppgave i miljøkjemi av Kristine Kvangarsnes, Ui Bergen.

POSITIVT: Det ligger an til nye sterke årsklasser av torsk og hyse i Barentshavet. ILL.FOTO

Nye sterke årsklasser
z barentshavet
Også 2010-utgaven av
torsk og hyse i Barentshavet ligger godt over
gjennomsnittet. Det
viser de foreløpige resultatene fra økosystemtoktet i Barentshavet.
Terje Jensen
Bodø
Dersom dette blir det endelige
resultatet, vil det innebære at
en litt negativ trend i torskebestanden er snudd. De tre foregående årene har årsklassene
vært under middels.
Når det gjelder hyse, var rekrutteringen rekordsterk i hele
perioden fra 2000 til 2006. I

2007 og 2008
var rekrutteringen litt under gjennomsnittet, mens
man både i fjor
i år ser ut til å
være tilbake
på rekordsporet igjen.

”
Ole Arvid
Misund

Også mat
I sum har det knapt noen gang
vært målt så mye hyse og torsk
i Barentshavet. Da er det også
viktig at havforskerne mener
de har funnet en middels årsklasse av lodde. Det betyr at
årets loddeutgave har overlevd
fram til yngelstadiet, og ikke
endt som sildemat.
Loddeyngel ble hovedsakelig
funnet i de sentrale og østlige
deler av Barentshavet. Trålfangstene var generelt lave med
noe få store fangster. Like ved
Kildinøya, som ligger ved Mur-

Mye av torsken
for tiden står nord for
lodda hvor den klarer
seg godt på krill og
amfipoder
Ole Arve Misund,
forskningsdirektør.

manskkysten, ble det observert
store fangster av små 0-gruppe
lodde. Loddeyngel som stammer fra vårens gyting har på
denne tiden av året vanligvis
en lengde mellom 3 og 6 cm.
Yngelen som ble funnet ved
Kildinøya var ikke lenger enn
3,5 cm. Dette kan tyde på at det
har foregått sommergyting i
nærliggende område.

der for øvrig at havforskerne
på det samme økosystemtoktet
har funnet overraskende store
mengder stor lodde lenger nord
i Barentshavet.
Det betyr at loddebestanden
som helhet klarer seg godt i
Barentshavet til tross for et
enormt beitepress.
På årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag sist uke fortalte
forskningsdirektør Ole Arve
Misund at mye av torsken for
tiden står nord for lodda hvor
den klarer seg godt på krill og
amfipoder.

Lite sild - mye uer
Silda står det verre til med i
Barentshavet. Den foreløpige
konklusjonen er at også årets
sildeårsklasse er svak. Alle
sildeårsklassene etter 2004
regnes som svake.
Dessto gledeligere er det at
havforskerne nå også rapporterer å ha funnet en uerårsklasse

som ligger godt over gjennomsnittet. Her er det snakk om
årtier med liten og ingen rekruttering før det de siste årene
har vært små og stadig klarere
tegn til bedring.

Lang serie
Høstens økosystemtokt i Barentshavet er nesten ferdig
og størstedelen av området er
dekket.
De tidligere 0-gruppeundersøkelsene er nå en del av
høstens økosystemtokt i Barentshavet.
0-gruppetoktet har blitt
gjennomført i regi av Havforskningsinstituttet og havforskningsinstituttet i Murmansk
i Russland (PINRO) siden 1965,
og er en av de lengste tidsseriene på rekrutterende fisk som
finnes.

FiskeribladetFiskaren 27.9.10
Stor lodde
FiskeribladetFiskaren.no mel-

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Fellende
for Angelsen og «Kvitungen»
som dom
er både
underlagt
den norskNord-Troms tingrett tror fullt
og fast på selfangstinspektør
Liv Greve Isdahl. Både skipper
og rederiet Polardrift ble dømt i
samsvar med aktors påstand.
Dommen fra Nord-Troms
tingrett som ble forkynt
fredag ettermiddag ble ikke
den frifinnelse selfangerne
og mange med dem trodde
og håpet på. Derimot vant
påtalemyndighetene fram på
alle punkt. Saka vakte stor
oppmerksomhet da rapporten

fra Greve Isdahl ble offentlig
kjent sist vinter. Hun påtalte
først og fremst måten selene
ble skutt på, men på grunn
av bevisets stilling på dette
området, var det mangelfull
blodtapping og omfanget av
krøking av dyr direkte fra
isen som var tema i rettsaka.
Skipper Karl Angelsen ble
dømt til ei bot på 40.000 kroner for brudd på regelverket
på en tur til Vestisen i april
og mai 2009. Han ble også

dømt til saksomkostninger på
5.000 kroner.
Tromsø-rederiet Polardrift som eier «Kvitungen»
ble dømt til ei bot på 70.000
kroner og 7.500 kroner i
saksomkostninger for stort
sett samme forhold.
I dommen blir det rettet
sterk kritikk mot Angelsen,
og retten sier blant annet:
– Skipperen har som aktør
innenfior et yrke klar plikt til
å sette seg inn i reglene som

gjelder på livsområdet, og
særlig reglene for avliving.
Det er svært lite beskyttelsesverdig å balansere på kanten
av regelverket slik skipperen
har gjor. Det fremkommer i
rapporter fra tidligere år at
skipperen har et noe lettvint
forhold til regelverket, heter
det i rettens begrunnelse.
Om rollen til Polardrift sier
retten at fangstfolkene ombord har hatt et overdrevent
fokus på effektivitet.

russiske fiskerikommisjonen.
– Vi har studert minstemål
i relasjon til de nye bestemmelsene som trår i kraft fra
nyttår om felles maskevidde i
trålen på 130 millimeter og en
Les mer på

fiskeribladetfiskaren.no
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– Kvoteregelen
ligger fast

sminister Jens Stoltenberg da avtalen om delelinjen i Barentshavet ble undertegnet tidligere i år. I dag
til dette havområdet. ARKIVFOTO: PER STÅLE BUGJERDE

Forskningsdirektør Ole
Arve Misund
tror ikke
torskekvota
blir satt høyere enn den
reviderte
Ole Arvid
forvaltningsMisund
planen gir åpning for. –Kvoteregelen ligger
nok rimelig fast, sa Misund på
årsmøtet i Nordland Fylkes
Fiskarlag i forrige uke.
Kvoteregelen åpner for at
torskekvota til neste år kan
bli på 703.000 tonn. Det er
nesten 100.000 tonn mer enn
årets kvote.
Norges Fiskarlag ønsker å
gå ytterligere opp til 728.000
tonn, noe som tilsvarer den
samme 20 prosentsøkninga
som ble godkjent fra i fjor til
i år.
– Både ti og 20 prosents
økning er godt innenfor føre
var-grensene, fastslo Misund
i Bodø.
For den del kunne neste års
kvote vært satt helt opp mot
900.000 tonn. Der ligger føre
var-grensa.
Det var nettopp dette man
gjorde i 1997. Den gangen angret havforskerne i etterkant
og kalte det regnefeil. Men
den gangen ble det likevel
ikke fisket mer enn drøyt
700.000 tonn, langt under
kvotetaket.
– Vi tror 728.000 tonn vil
være mest riktig, og tror nok
at russiske fiskere vil støtte
oss i det kravet, sier Fiskarlagets Jan Birger Jørgensen
foran kommisjonsmøtet i
Svolvær neste uke.

l i Barentshavet?

ussiske fiskerikommisjonen

”

Det viktigste er at
ungfiskvernet blir opprettholdt og forsterket
Odd Nakken, torskeforsker

spilavstand i skillerista på 55
millimeter. Målet har vært å
finne det optimale minstemålet
i den forbindelse. Noe av konklusjonen er at dette vil variere
fra område til område og over
tid, forteller Røttingen.

Rista avgjørende
Robert Misund i Fiskeridirektoratet har arbeidet mye med
redskapsteknologi. Han er ikke
så opptatt av minstemålet når
det gjelder bærekraftig forvalt-

ning. – Minstemålet betyr mest
i forhold til åpning og stenging
av fiskefelt.
Det viktigste i forhold til beskatningen, er spilavstanden
i trålposen. Det er den som til
syvende og sist avgjør hva som
havner i trålposen, forklarer
han.

50 millimeter?
Den omforente spilavstanden
på 55 centimeter, som nå blir
innført fra nyttår, ble satt da
de viktige hvitfiskbestandene
i Barentshavet var på et mye
lavere nivå enn i dag.
Med så store bestander og så
mye ungfisk som man har nå,
så risikerer man mange stengte
fiskefelt i årene framover med

ei spilavstand på 55 millimeter.
Fiskebåtredernes Forbund har
da også allerede før de nye reglene har trådt i kraft, henvendt
seg til myndighetene for å få
utredet konsekvensene av ei
spilavstand på 50 millimeter.

Lovlig fisk ut
– Dette skal vi se nøyere på.
Men i utgangspunktet er vi
nok inneforstått med at dagens
spilavstand på 55 millimeter
medfører at en hel del sei og
hyse over minstemålet blir
selektert ut, sier Misund i Fiskeridirektoratet.
Ut fra reint biologiske forhold
og ut fra hensynet til optimalt
langtidsutbytte, så er det liten
tvil om at selv dagens norske

Fakta: minstemål

Hummerstart
Start: – Vi får stadig nye tips
om ulovlig hummerfangst, og
vi drar hele tiden opp umerkede tegner langs hele kysten,
sier Ole Thorsen, operasjonsleder i Kystvakten region Sør.
Hummerfisket startet 1. oktober. KV Njord som operer i sør,
er for tiden til årlig sjekk, men
skal være ute igjen i morgen.
Da er det hummer Kystvakten
kommer til å konsentrere seg
om i tiden fremover. Fiskeridirektoratet meldte frø helgen
at det etter bare fire dager på
sjøen i Ålesundsområdet ble
gjort 126 beslag og utferdiget
79 anmeldelser av ulovlig
hummerfiske. I Romsdals- og
Nordmøreregionen har kontrollteamet så langt utferdiget
53 anmeldelser fordelt på 97
beslag. – Den verste perioden
er før fisket starter. Da har det
ligget hummer i sanketegner
som legges ut for salg etter at
fisket lovlig skal være i gang,
forteller Thorsen.

Kun én av fire
registreres
hummer: Bare én av fire
hummere fanget av yrkesfiskere registreres.
– Ny regisreringordning er
nødvendig, mener doktorgradsstipendiat.
I tillegg er det slik at fritidsfiskerne står for over halvparten av hummerlandingene.
Det betyr at den urapporterte
hummerfangsten på Sørlandet er 14 ganger høyere enn
de offisielle landingene, skriver Havforskningsinstituttet.
Tallene kommer fra Alf
Ring Kleivens nylig avsluttede
doktorgradsarbeid. For første
gang i norsk sammenheng er
det gjort en grundig metodisk
beregning av det totale hummeruttaket fritidsfiskere og
yrkesfiskere står for. Studien
gjelder Sørlandet.
– I Norge har vi generelt
liten erfaring i å beregne
omfang av fritidsfiske, så
vi begynte med blanke ark.
Det er tatt i bruk en helt
ny metode som bygger på
feltstudier, fangstdagbøker
og telefonintervju, forteller Alf
Ring Kleiven.
I motsetning til fritidsfiskerne er yrkesfiskerne pålagt
å rapportere inn sine fangster
av hummer og det er kun lov å
selge hummer gjennom fiskernes salgslag. Dette er kjent
som offisielle rapporterte
landinger.

QQDagens minstemål på torsk

i Barentshavet er på 47 centimeter for norske fiskere og 42
centimeter for russiske fiskere.
QQDagens minstemål på hyse i
Barentshavet er 44 centimeter
for norske fiskere og 39 centimeter for russiske fiskere.
QQMinstemålet på sei er 45 centimeter i nord for alle redskaper
med unntak av not hvor minstemålet er på 42 centimeter nord
for Lofoten.
minstemål heller er for lavt enn
for høyt.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
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