Rødspette

I NORDSJØEN

Maks størrelse: 0,5 m og 1 kg
Levetid: 20 år
Leveområde: Nordsjøen
Gyteområde: Sentrale og sørlige Nordsjøen
Gytetidspunkt: Januar–februar
Føde: Bunndyr
Nøkkeltall:

KVOTERÅD FOR 2013: 97 070 tonn
TOTALKVOTE/NORSK KVOTE 2013:

97 070 tonn/6 795 tonn
TOTALFANGST/NORSK FANGST 2011:

67 386/3 tonn

Status og råd

NORSK FANGSTVERDI 2011: Ca. 0,1

Ifølge ICES er bestanden i god forfatning og høstes bærekraftig.
Gytebestanden er over det dobbelte av føre-var-grensen og har nådd
et rekordhøyt nivå, mens fiskedødeligheten er langt under føre-varnivået. Rekrutteringen har i senere år vært stabil på omkring middels
nivå. ICES anbefaler en kvote (konsumlandinger) på 97 070 tonn
basert på EUs forvaltningsplan.

mill. kroner

Fiskeri

Av totalkvoten i Nordsjøen disponerer EU 93 % og Norge 7 %. Det
er startet en prosess for å utvikle en felles forvaltningsplan for bestanden, og man er enig om hovedprinsippene. Rødspette i Skagerrak
behandles som en egen bestand, men det er ingen bestandsanalyser.
I 2011 var totalkvoten 73 400 tonn og landingene var ca. 67 000
tonn, men i tillegg kom et utkast på litt over 40 000 tonn. Norge
fisket bare 3 tonn. For 2012 var kvoten 84 410 tonn, herav 5 909 tonn
til Norge.
Totalkvoten for 2013 er satt til 97 070 tonn i Nordsjøen og 9 142
tonn i Skagerrak. Av dette utgjør norsk kvote henholdsvis 6 795 og
183 tonn.
Rødspette blir i stor grad fisket sammen med tunge, og regnes
da ofte som bifangst. Nederland dominerer fisket, men også
Danmark, Belgia og Tyskland tar betydelige fangster.

800

Umoden bestand
Gytebestand
Totalfangst

500

Fakta om bestanden:

700
600

400

500
400

300

300

200

Bestand (1000 tonn)

Rødspette i Nordsjøen

600

Fangst (1000 tonn)

200
100

100
0
2011

2008

2005

2002

1999

1996

1993

1990

1987

1984

1981

1978

1975

1972

1969

1966

1963

1960

0
1957

N o r d s j ø e n o g s k ag e r r a k

Bunntilknyttede ressurser

Foto: Ingunn E. Bakketeig

Rødspette – Pleuronectes platessa
Familie: Pleuronectidae (flyndrefamilien)
Andre navn: Flyndre

Utvikling av rapportert fangst av rødspette i Nordsjøen.
Norsk fangst er så liten at den ikke synes i figuren.
Reported catch of European plaice in the North Sea. 
Norwegian catches are too small to show in the figure.
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Gytefeltene er i den sentrale og sørlige del av
Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert
i grunne kystfarvann, særlig i den østlige
delen. Som vanlig hos flatfisk vokser hunnen
mye raskere enn hannen og blir betydelig
større. Kjønnsmodningen inntrer vanligvis ved
2–3-årsalder, og senere for hunner enn for hanner.
Voksen rødspette vandrer hvert år m
 ellom
gyteområder i den sentrale og sørlige del
av Nordsjøen og beiteområder noe lenger
nord. Det er påvist at i hvert fall deler av
denne vandringen foregår pelagisk.
Rødspette finnes i det østlige Atlanterhav fra
Barentshavet i nord og sørover til Middelhavet
og nordvestkysten av Afrika. Den er oppdelt i
en rekke bestander, og bestanden i Nordsjøen
er den klart største. Den finnes ned til ca. 200
m, og kan bli opptil 1 meter og 7 kilo, men i
Nordsjøen er den sjelden over 0,5 kilo og 40 cm.

