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Høringssvar regulering av fisket etter kveite 2013

Norges fritids og småfiskerforbund har engasjert seg sterkt i reguleringen av kveite. Vi har blant

annet hatt en representant i kveiteseminaret som fant sted 10 sept 2012.

Vi viser til høringsnotatet fra Fiskeridirektoratet, datert 28 sept 2012, med forslag om regulering

av fiske etter kveite.

Konklusjonen etter seminaret var at det stod bra til med bestanden i nord men det var ting som

tydet på en mulig reduksjon i bestanden.

For bestanden i sør så det ikke bra ut.

Vår innstilling til høringsnotatet er derfor rettet mot bestanden i sør.

Litt fakta:

Vi mener at bestanden i sør har vært jevnt nedfisket frem til 60 tallet. Spesielt ser det ut som

fisket i gytegropene i fjordene påvirket bestanden men også i Nordsjøen var det hardt fiske. Etter

denne tid er uttaket gjort som bifangst i hovedsak da det ikke har vært lønnsomt med et

direktefiske.

(Se vedlegg 1 for eldre dokumentasjon fra havforskningens egne notater for kveitebestanden i

sør ).



Status:

Totalfangst norske fartøy nord 2009: 1750 tonn

Totalfangst norske fartøy sør 2009: 35 tonn

Disse tall er hentet fra sak 16/2012, figur 3 og 4 fra reguleringsmøte.

Fredningstid breiflabbgarn kap 3.1:

Vi mener det ikke er rett at kveitene skal vernes i nord i gytetiden mens tilsvarende vern for

gytekveiter ikke finnes i sør. Det er jo bestanden i sør som er svak.

Det er dokumentert at breiflabbgarn fisker kveite meget effektivt. Dette er fordi garna har grove

masker, 360 mm, og i tillegg er laget av multifilament som er forbudt i fiske etter kveite. (Den

største kveitefangsten med breiflabbgarn vi er kjent med i sør var på 20 hannkveiter i gytegropen

i Hardangerfjorden. Dette var i Januar måned.)

Det blir enda mer rotete når man har forbudt kveitefiske med krok i sør i gyteperioden mens det

er lov i nord.

I sak 16/2012 fra reguleringsmøte er det dokumentert at på sluttsedlene til breiflabbfangstene ble

det levert 16 tonn kveite her i sør. Dette er 46% av den totale norske fangsten her i sør.

Vi er enig med fiskeridirektoratet, kap 3.1 tabell 2,i høringsnotatet at fredningstidene skal

harmoniseres og ser ingen gode argumenter for å tillate fortsatt fiske i kveitefredningen i sør.

Rekerist kap 3.3:

Fakta: Nord for 62 graden er det påbudt med rist i reketrål. Sør for 62 graden gjelder ikke dette

påbudet.

Henviser til kap 3.3 i Høringsnotatet. «Fangst fordelt på redskap sør for Stad». Her står reketrål

for ca 20% og bunntrål hav for ca 25% av den totale kveitefangsten. Det er her viktig å merke

seg at krepsetrål går under kategorien «bunntrål hav». Krepsetrål er vanlig i sør men ikke i nord.

Krepsetrål «tauer» med større hastighet enn reketrål og flere merkede kveiter har blitt tatt av

slike trålere.

Det ble også dokumenter på kveiteseminaret at gjennomsnitt størrelse på kveite i trål lå under

minstemålet. Dvs. at antall kveiter tatt i trål meget stort.

Det er innført påbud om rist i Skagerak utenfor 4 mil fra 1 jan 2013. Men det tillates

oppsamlingspose så er man like langt sett ut fra kveitebestanden.

Totalt tar trål 45% av kveitene i sør.



Vi er enig med fiskeridirektoratet i at det bør innføres sorteringsrist ved bruk av reketrål og

ønsker i tillegg rist i krepsetrål.

Fiskeridirektoratet ber om å vurdere dette i en større sammenheng og da bør det også nevnes at

også torsk blir tatt som bifangst i trål.

Det er så langt ikke foreslått påbud om rist i området innenfor 4 mil. Dette burde vært minst like

aktuelt dersom en ønsker å få til et mer effektivt vern av bestander som kveite, breiflabb og torsk

i Nordsjøen

Fredningsområder kap 3.4:

Dersom fredningstiden i nord og sør harmoniseres er det ikke behov for fredningsområder slik vi

ser det.

Det kan nevnes at de gamle gytefeltene i fjordene i sør er kjent og kan i samarbeid med

havforskningsinstituttet dokumenteres. På kysten gyter kveitene i sør i norskerennen, flere av

disse feltene er kjent.

Det har vært litt forskning på dette, og både i Hardangerfjorden og Sognefjorden er mange

kveiter merket i gytegropen. Det er også dokumentert via dette prosjektet at fisken gyter på

samme plass år etter år. Det kan bemerkes at gytegropen i Hardanger ligger på 850 m dyp. I

Sogn fra 650 m til 1000m. Dvs det kreves riktig utstyr til å fiske på disse plassene noe

fritidsfiskere ikke har.

Regulering av redskapsbruk kap 3.5:

Vi mener 500 garn som tilsvarer 14,5 km er mye garn spesielt når røktetiden er hver 3. dag. Ser

en på rapporten om dødelighet i blåkveitefisket er hver 3.dag for lang ståtid og det blir

unødvendig mye utkast. I tillegg vet en at kveitene dør fortere enn breiflabben og disse fiskene

blir dumpet og kommer utenfor statistikken.

Angående fang og slipp kan det dokumenteres at ved levering av 50 stamkveiter til

kveiteoppdrett var det 2 som døde. Fiskene krever spesiell behandling slik direktoratet skriver.

Fiskeridirektoratet ber om innspill til kroktyper. Av det 50 kveitene det ble henvist til var disse

tatt på line og det ble brukt sirkelkrok som alle satt i munnviken på fisken.

Minstemål og maksimalmål kap 3.6:

Vi ønsker fortsatt minstemål på 80 cm.

Vi er usikker på maksimalmål. Dette kan være komplisert å få til men basert på

tungmetallundersøkelser der NIFES fraråder å spise kveite over 40 kg bør dette vurderes i

fremtiden.



Tilleggshøring – Regulering av fiske etter kveite og breiflabb:

I 2009 hadde Havforskningsinstituttet en undersøkelse for å kartlegge rekreasjonsfiske. Det var

like mange bedrifter fra sør som fra nord. Det ble landet totalt 90 tonn kveite. Av disse var kun

200 kg ( o,2 %) fra sør. Vi er usikker på hvordan dette skal reguleres men ønsker at det skilles

mellom utenlandske turister og norske borgere dersom det kommer tiltak.

Med hensyn til forskjellsbehandling mellom nordmenn og utenlandske turister så praktiseres det

to ulike regimer pr. i dag, der nordmenn får bruke faststående redskap og juksamaskin mens

utlendinger kun får bruke håndredskaper.

Tillegg: Under kveiteseminaret var det en ting alle var enige om: Forbud mot kveitegarn i

sør. Ser det ikke er tatt med i høringen. Dette vil ikke bidra til å øke bestanden men det vil

være et forebyggende tiltak dersom kveitene skulle komme tilbake i gytegropene. Dette har

ingen konsekvenser for yrkesfiskere i sør da ingen setter slike garn her lenger.

Fiskarlagene var enige i dette.

Vedlegg 1,Tallmateriale ang. størrelsen på kveitefisket fra 1950 og utover ettersendes.
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