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REFERAT REGULERINGSMØTET 4. JUNI 2015 - SAK 9.2 HYSE
Fiskeridirektøren informerte om at Norge og Russland har blitt enige om at hysekvoten
kan økes dersom det kommer en ny rådgivning fra ICES i juni i år.
Nærings- og fiskeridepartementet viste til at det på nåværende tidspunkt ikke var tatt en
beslutning på hvorvidt totalkvoten av hyse kan økes for inneværende år. Norske
myndigheter planlegger et møte med russiske myndigheter i neste uke med tanke på
å få avklart denne saken.
Fiskeridirektøren gjorde videre oppmerksom på at dokumentet som presenteres for
Reguleringsmøtet legger til grunn gjeldende kvoter. Hun pekte på at det er behov for
å ha i beredskap tiltak knyttet til den største kystflåten som allerede har fisket en stor
andel av sine gruppekvoter dersom hysekvoten ikke blir økt. Fiskeridirektøren åpnet
deretter for innspill og kommentarer fra Reguleringsmøtet.
Norges Fiskarlag ba om at maksimalkvoten ble doblet for fartøy under 11 meter. I
tillegg ønsket organisasjonen at avsetningen på 4 000 tonn til dekning av bifangst for
fartøy under 15 meter fordeles mellom gruppene slik at det gis mulighet til å øke
kvotene også for fartøy mellom 11 og 14,99 meter. Norges Fiskarlag ser ikke behov for
å ha en bifangstordning. Dersom det blir nødvendig, vil organisasjonen stoppe fisket
for så å innføre en bifangstordning med lavere kvantum enn det som er avsatt pr. i
dag.

Sjømat Norge og Kommunenes Sentralforbund la til grunn at modellen som ble foreslått
av Norges Fiskarlag kan ha et visst potensiale, men stilte seg skeptisk til helt å fjerne
bifangstordningen.
Fiskeridirektøren henviste til at det har vært fisket mye hyse så langt i år, men var
innstilt på å foreta justeringer på kvotene til fartøyene under 11 meter. Når det
gjelder bifangstordningen, er dette noe som eventuelt må vurderes nærmere på et
senere tidspunkt.
Det var ingen ytterligere kommentarer i Reguleringsmøtet til Fiskeridirektørens
saksfremlegg.
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