Blåkveite

sektor til Frans Josefs land og i dypere områder
av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs Eggakanten mellom
Vesterålen og Spitsbergen
Gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: Fisk, blekksprut og krepsdyr
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann
varmere enn 4 °C

Status og råd

Nøkkeltall:

Rådgivningsgrunnlaget for blåkveitebestanden er noe usikkert og
den vurderes ikke i henhold til referansepunkter. Totalbestanden
viser jevn økning i 2005–2009, mens gytebestanden (hunnfisk) har
vist noe nedgående trend i samme periode. Anbefalingen fra ICES
for 2012 er å holde uttaket på lignende nivå som gjennomsnittet de
siste årene, og ikke å overstige en fangst på 15 000 tonn.

KVOTERÅD 2012: Mindre enn 15 000 tonn
KVOTERÅD 2011: Mindre enn 13 000 tonn
KVOTE 2012: Total: 18 000 tonn, norsk 9 165 tonn
FANGST 2010 : Total: 15 700 tonn, norsk: 8 200 tonn
NORSK FANGSTVERDI (2010) : 220 millioner kroner

(kilde: www.ssb.no)

Fiskeri

Fisket er regulert ved hjelp av totalkvote, fartøykvoter, bifangst
bestemmelser og minstemål. Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon kom til enighet om en fordelingsnøkkel for
blåkveite fra og med 2010 som innebærer at Norge har en andel
på 51 %, Russland 45 % og 4 % avsettes til tredjeland for fiske i
fiskevernsonen ved Svalbard. Partene fastsatte en totalkvote på
15 000 tonn per år i 2010–2012. I 2011 avvek partene fra denne
bestemmelsen og satte kvoten til 18 000 tonn for 2012. I Norge
avsettes kvote til et begrenset kystfiske for fartøy under 28 meter
(4 400 tonn i 2012). Total internasjonal fangst i 2010 var 15 700
tonn, av dette utgjorde norsk fangst 8 200 tonn og russisk fangst
6 900 tonn. I 2009 ble om lag 47 % av fangsten tatt med bunntrål,
41 % med line og 12 % med garn eller andre redskaper.

Nordøstarktisk blåkveite
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Fakta om bestanden:
Blåkveite er en flatfisk med svært vid konti
nuerlig utbredelse langs de dype kontinentale
skråningene fra den østlige delen av Canada
til nord for Spitsbergen. I Nordøst-Atlanteren
finnes ungfisken for det meste rundt Svalbard,
nord og øst for Spitsbergen og østover forbi
Frans Josefs land. Den voksne bestanden finnes
mest langs Eggakanten fra 62°N til nordøst for
Spitsbergen, med høyeste konsentrasjoner i
dybdeområdet 500–800 meter mellom Norge og
Bjørnøya. Det er også antatt å være det viktigste
gyteområdet med hovedgyting i desember og
januar. Arten forekommer sjelden i vann varmere
enn ca. 4 °C. Blåkveite ligner atlantisk kveite,
men blindsiden er pigmentert og er bare litt
lysere enn øyesiden. Hunnfisken blir størst,
opptil 1,2 meter, men i våre farvann sjelden
over 1 meter. Hannene blir sjelden større enn
65–70 cm.Viktigste føde er fisk, blekksprut og
krepsdyr. Blåkveite har et aktivt levesett med
migrasjoner både vertikalt og horisontalt, og den
er en langlivet art som bare tåler lav beskatning.
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Utvikling i rapportert fangst av nordøstarktisk blåkveite.
Development in catch of Greenland halibut.
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ressurser

|

h av f o r s k n i n g s r a p p o rt e n

105

b a r e n t s h av e t

Blåkveite – Reinhardtius hippoglossoides
Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år
Leveområde: Langs Eggakanten fra engelsk

Bunntilknyttede ressurser

nordøstarktisk blåkveite

