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Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Fiskeridirektoratet 

 

 
Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N  

 

• Fisket etter blåkveite gjennomføres som et begrenset kystfiske i tradisjonelt omfang 

med konvensjonelle redskaper for fartøy med største lengde under 28 meter. 

 

• Fisket videreføres som et åpent fiskeri, med påbud om røkting og AIS. Blåkveitefisket 

er blant annet et godt tilskudd for unge nyetablerte i næringen og bidrar til rekruttering 

i fiskeriene.  

 

• Med bakgrunn i føre var prinsippet bør maksimalkvoten ikke økes og følgende 

fartøykvoter bes lagt til grunn:  

 

Fartøylengde    Maksimalkvote  

0 – 13,99 meter    18 tonn  

14 – 19,99 meter    20 tonn  

20 – 27,99 meter    22,5 tonn  

 

• Bifangst forutsettes avregnet innenfor fartøyets kvote. 

  

• Den enkelte fartøyeier må kun tillates å delta med ett fartøy. 

  

• For trål og konvensjonelle havfiskefartøy settes det en kvote på maksimalt 25 tonn, der 

bifangst forutsettes avregnet innenfor fartøyets kvote.  

 

• Blåkveitefisket må reguleres slik at båtene har mulighet til å ta sine kvoter og bør 

minimum være åpent i 8 uker, hvorpå det ikke må foretas refordelinger innenfor denne 

perioden. Oppstart av første periode bør settes etter 17. mai. 

  

• Norges Kystfiskarlag mener innblanding for fartøy med faktisk lengde over 28 meter 

må holdes på 7 % eller mindre. Det har vært uttrykt ønske fra enkelte i næringen at 

innblanding bør økes til 20 % ved fisket etter andre arter, samtidig som at fartøy 

forholder seg til taket som er satt i antall tonn tillat bifangst av blåkveite hvert år. 
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Norges Kystfiskarlag kan ikke støtte en slik endring og ber om at om der skal åpnes 

for endringer, så må dette sendes på egen høring. I en slik høring vil det være vesentlig 

og ha utarbeidet tall på hvor mange fartøy slike endringer vil omfatte og deres 

fangstmønster. Tall på antall tonn bifangst som er tatt av hvert fartøy, samt prognoser 

på hvordan fisketrykket på blåkveite vil øke som følge av endret innblandingsprosent 

for fartøy over 28 meter bør også foreligge. 

 

• Ut ifra et historisk perspektiv og utviklingen i årets sesong, hvor en større andel 

snurrevadfartøy har deltatt i fisket, krever Norges Kystfiskarlag at snurrevad avregnes 

trål sin kvote. Videre anmodes det til at myndighetene følger ekstra godt med på 

fangstutviklingen gjennom fiskeperioden. 

 

• Avbrudd i fisket pga. andre næringer må ikke forekomme. Norges Kystfiskarlag er 

sterkt i mot at militær aktivitet ved Andøya skal komme i veien for avviklingen av 

fiskerivirksomhet, særlig i fiskerier med kort sesong slik som i blåkveitefisket. 
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