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Høringssvar – videreføring av forbud mot fiske i oppvekstområder for torsk i
Nordsjøen i 2022
Bakgrunn
Fiskebåt viser til Fiskeridirektoratets høringsbrev datert 24. mars d.å., hvor det foreslås å videreføre
forbudet mot fiske i tre definerte oppvekstområder for torsk i NØS i perioden 1. juli – 31. desember.
Forslaget vil innebære at forbudsområdene gjøres gjeldende for tredje år på rad. Fiskebåt har hvert
år siden forbudet ble innført protestert mot at det gjøres gjeldende for fiske med stormasket trål, og
bedt om justeringer av områdene. Våre tidligere synspunkter knyttet til tiltakets treffsikkerhet og
ulempene de skaper for fiskeflåten står fortsatt ved lag. I det følgende redegjøres det for våre
merknader knyttet til resultatene fra IBTS-toktet som ble gjennomført i fjor høst.
IBTS Q3-toktet
I høringsbrevet vises det til at Havforskningsinstituttet i tilknytning til IBTS Q3-toktet
gjennomførte 12 hal i og ved de stengte områdene i midten av august 2021, og at resultatet fra disse
halene viser at det er småfisk i disse og nærliggende områder. Dette er etter Fiskebåts syn en svært
unyansert gjengivelse av toktobservasjonene.
Av toktrapporten fremgår det at forekomsten av torsk var lavere innenfor to av de stengte områdene
(Lille Fiskebank og Midtbanken) enn utenfor. Når de tre stengte områdene vurderes samlet var
forekomsten likevel høyere innenfor enn utenfor, men differansen var kun 2 individ pr. nautisk mil.
Det samme bildet ser man for lengde- og aldersfordeling. I toktrapporten heter det blant annet:
“However, the histograms (Figure 6) indicate high similarity in the length distributions
between the stations inside and outside the Midtbanken, In the Lille Fiskebanken, the
captured individuals tend to be smaller than in the surrounding stations, while the opposite
was observed in the Egersundbanken. when all the three protected areas where studied
together, the length distributions were very similar inside and outside the protected areas,
although there was a pick of individuals smaller than 10 cm in the surrounding areas that
was not observed inside the protected areas. A similar pattern was observed in the age
distribution”.
Hensikten med å gjennomføre de 12 ekstra halene var i følge toktrapporten å evaluere om de stengte
områdene er hensiktsmessig lokalisert. At man på basis av disse observasjonene konkluderer med
at forbudsområdene er hensiktsmessige fremstår etter vårt syn oppsiktsvekkende, og uten faglig
belegg. Rapporten dokumenterer at forekomsten av ungtorsk i og rundt de stengte områdene var på
samme nivå. Da er det vanskelig å forstå og akseptere at Fiskeridirektoratet og
Havforskningsinstituttet likevel mener at områdenes nåværende utforming er hensiktsmessig, og at
det ikke er grunnlag for en nærmere evaluering og justering.

I toktrapporten er det tatt inn flere kart som viser stasjonenes plassering i forhold til de stengte
områdene. Fiskebåt konstaterer at toktet har forholdt seg til andre posisjoner for de stengte
områdene på Egersundbanken og Midtbanken enn det som har fulgt av forskriften. Områdene synes
langt på vei å ha samme posisjoner som endringsforslaget Fiskebåt spilte inn i tilknytning til
fjorårets høring og som det refereres til nederst i dette brevet. Fiskebåt ber om at Fiskeridirektoratet
avklarer med Havforskningsinstituttet om deres anbefaling til utforming av det stengte området på
Egersundbanken er endret.
Fiskebåt konstaterer for øvrig at IBTS-toktet ble gjennomført med småmasket trål, og derfor har
liten relevans i forhold til å avgjøre om det er hensiktsmessig å opprettholde et forbud mot
stormasket trål/snurrevad. Maskeviddekravet i Nordsjøen er 120 mm, noe som legger til rette
for at eventuell ungtorsk i fangstene selekteres ut under fisket.
Behov for evaluering og justeringer
Det fremgår at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet fortsatt ikke finner det formålstjenlig
å sette i gang en større evaluering fordi tiltaket kun har virket i to sesonger. Fiskebåt mener det er
sterkt beklagelig ettersom resultatene fra IBTS-toktet åpenbart gir grunnlag for å vurdere endringer.
I påvente av at det gjennomføres en evaluering ber Fiskebåt på nytt om at fiske med stormasket
trål/snurrevad inkluderes i det generelle unntaket. Videre bes det om at områdene endres i tråd med
våre tidligere innspill, slik HI tilsynelatende har gjort og lagt til grunn for IBTS-toktet:
Egersundbanken:
1. N58°07’E003°37’
2. N58°00’E003°24’
3. N57°45’E004°00’
4. N57°49’E005°05’
5. N57°55’E005°05’
Midtbanken:
1. N57°27’E007°20’
2. N57°25’E006°30’
3. N57°08,95’E006°51’
4. N57°17,95’E007°20’
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