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Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 8. oktober 2021, og det ble gjort følgende
vedtak i ovennevnte sak:
«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at det fremdeles ikke foreligger noen kvotetilråding
for et evt. fiske etter lodde i Barentshavet. Styret vil poengtere at lodda er en nøkkelbestand som
mange andre arter som er viktig for norske fiskere beiter på. Uten lodde vil f.eks torsken bedrive
kannibalisme noe som vil være svært utfordrende for denne bestanden.
Styret vil derfor be om at det utvises en stor grad av forsiktighet når det gjelder beskatning av
loddebestanden.
Dersom ICES finner at det er forsvarlig å gjennomføre et begrenset loddefiske i 2022 vil styret
kommentere noen punkter som en ber om blir tatt hensyn til når det skal fastsettes et
reguleringsopplegg.
Styret viser til Landsmøtets fordelingsmodell for lodde i Barentshavet sålydende:
Fartøygruppe
Ringnot
Kystnot
Trål

Andel
72 %
16 %
12 %

Styret vil i denne sammenhengen vise til at ringnotflåten er gitt eksklusiv adgang til å fiske hele
den norske andelen av loddekvoten ved Island. Det foreligger et foreløpig kvoteråd for dette
fisket som vil gi Norge vel 85.000 tonn.
På denne bakgrunn vil det være rimelig at en norsk loddekvote deles mellom kystflåten og
trålflåten som har adgang til å delta i dette fisket. Styret krever at kystflåten minimum tildeles
40.000 tonn dersom det åpnes for et begrenset loddefiske.
Nordland Fylkes Fiskarlag har ved tidligere anledninger foreslått at det bør være en
påmeldingsordning til loddefisket kombinert med en påmeldingsavgift som refunderes dersom

en deltar, mens den som ikke deltar mister denne. Dette for å sikre at en har et mest mulig reelt
grunnlag for å fastsettes reguleringer bl. a fastsette nivået på maksimalkvotene. Styret ber
landsstyret vurdere å ta dette forslaget videre til forvaltningen.
De siste årene det var tillatt med loddefiske hadde kystflåten uavhengig av lengde like
maksimalkvoter. Styret vil be landsstyret vurdere å foreslå maksimalkvoter differensiert ut fra
fartøyets lengde slik det er normalt innenfor andre fiskerier.
Avslutningsvis vil styret anmode om at dersom det åpnes for loddefiske i 2022 må det utvises
forsiktighet i forhold til bifangst av torsk m.v. under fisket.»
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