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Regulering av fisket etter havbrisling og brisling i 2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2020 og fattet
følgende vedtak:
«Havbrisling
Dersom Norge disponerer en kvote på havbrisling for sesongen 1. august 2021 til 31. mars 2022
anbefaler Norges Fiskarlag at reguleringsopplegget for 2020/2021 sesongen videreføres i sin
helhet.
Kystbrisling
Kvoterammene for kystbrislingfisket vest for Lindesnes blir vanligvis ikke avklart før juli/august.
Det er derfor mest hensiktsmessig at nærmere detaljer om fisket i dette området eventuelt
behandles sensommeren 2021 slik tidligere praksis har vært. Det vises for øvrig til anførsler i
Fiskarlagets brev av 28.8.2020 vedrørende kvotefastsettelse av kystbrisling i Vestlandsfjordene for
2020.
Når det gjelder brislingfisket i Skagerrak tilrås det at dette håndteres på samme måte som tidligere
med mulighet for å dispensere for åpning i første halvår 2021.
Norges Fiskarlag registrerer at det fortsatt pågår diskusjoner om bruk av lys i sild- og
brislingsfisket. Spørsmål knyttet til innblanding av hvitfiskarter i sild- og brislingfangster ved bruk
av lys ble grundig dokumentert gjennom undersøkelsene som Fiskeridirektoratet gjennomførte i
perioden 2010-2012, jfr. Fiskeridirektoratets rapport av 2012. Norges Fiskarlag forventer at
fiskerimyndighetene på grunnlag av tidligere dokumentasjoner avviser ethvert tilløp mot å innføre
begrensinger i lysfiske sør for Stad.
I forbindelse med brislingfisket som pågikk i indre deler av Trondheimsfjorden høsten 2018 og
2019, ble flere av båtene utsatt for grov sjikane og hets fra enkeltpersoner og miljøorganisasjoner,
både direkte og gjennom media. Norges Fiskarlag aksepterer ikke at fiskere som utøver lovlig
fiskeriaktivitet utsettes for hets og sjikane. Fiskarlaget forventer derfor at fiskerimyndighetene går
ut og forsvarer fiskeriet på en langt tydeligere måte.»
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