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9.9 BRISLING 

 

 

9.9.1 FISKET I 2014 

 

I henhold til kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2014 hadde Norge en kvote på 9 000 tonn 

brisling i EU-sonen. Fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og ringnottillatelse 

hadde adgang til å delta i fisket etter havbrisling i EU-sonen. Det var enighet med næringen 

om en videreføring av utseilingsordningen administrert av Norges Sildesalgslag.   

 

Kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2014 ble først inngått 12. mars 2014. Dette førte til at 

norske fartøy ikke hadde anledning til å fiske havbrisling i EU-sonen før denne datoen. 

Maksimalkvoten ble satt til 700 tonn. Fisket etter havbrisling i 2014 foregikk hovedsakelig i 

september. Totalt ble det fisket 9 007 tonn havbrisling i 2014. 

 

Fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket kunne i 2014 fiske og lande inntil 

2 496 tonn brisling i Skagerrak. Det tradisjonelle kysbrislingsfisket øst for Lindesnes avregnes 

dette kvantum. I 2014 fisket norske fartøy 257 tonn kystbrisling øst for Lindesnes1. Av dette 

ble 136 tonn fisket i et begrenset fiske til fersk- og ansjosanvendelse i begynnelsen av året. 

Høstfisket etter stor brisling, som tradisjonelt foregår i Oslofjorden, kom i gang i andre 

halvdel av november. To fartøy deltok i dette fisket. Som følge av dårlig tilgjengelighet, 

dårlig vær, liten fisk og innblanding av sild i enkelte fangster ble det kun landet 121 tonn i 

høstfisket.  

 

Kystbrislingfisket vest for Lindesnes er ikke regulert ved kvantumsbegrensning. I 2014 ble 

det fisket 1 451 tonn i dette området1. Fisket startet opp i Sognefjorden i begynnelsen av 

september. Fra midten av oktober ble det også fisket noe i Hardangerfjorden og i Nordfjord. 

Kun tre fartøyer deltok i dette fisket som pågikk frem til 13. november.  

 

 

9.9.2 KVOTESITUASJONEN I 2015 

 

Norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål- og nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande 

inntil 9 000 tonn havbrisling i EU-sonen. Fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket 

kan fiske og lande 2 496 tonn brisling i Skagerrak. Det tradisjonelle kystbrislingfisket øst for 

Lindesnes avregnes dette kvantumet.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Tallene er hentet fra Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 7. mai 2015 
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9.9.3 UTVIKLINGEN I FISKET 

 

9.9.3.1 HAVBRISLING 

 

Utseilingsordningen fra 2014, der Norges Sildesalgslag administrerte utseiling, daglig 

rapportering, største antall fartøy og eventuell utseilingsstopp, ble videreført i 2015.  

 

Den norske kvoten på havbrisling i EU-sonen ble i den bilaterale avtalen mellom Norge og 

EU for 2015 satt til 9 000 tonn. I reguleringsmøtet høsten 2014 anbefalte Fiskeridirektøren at 

maksimalkvotene for 2015 skulle settes på samme nivå som for 2014, det vil si til 700 tonn. 

Representantene i reguleringsmøtet hadde ingen innspill til dette. På bakgrunn av dette 

fastsatte Fiskeridirektoratet den 18. desember 2014 gjennom forskrift maksimalkvoter på 700 

tonn i 2015. Etter at forskriften ble fastsatt mottok Fiskeridirektoratet innspill fra næringen 

om å sette maksimalkvotene lavere enn 700 tonn. Bakgrunnen for dette var at det var svært 

mange som ønsket å fiske havbrisling i 2015. Gode priser på mel- og olje, samt lave 

bunkerspriser medførte at den potensielle verdien ville være høy for de fartøyene som fikk 

anledning til å fiske havbrisling. På bakgrunn av dette endret Fiskeridirektoratet den 23. 

desember maksimalkvotene til 550 tonn pr. fartøy.  

 

Totalt 19 fartøy meldte inn fangst av havbrisling i 2015. Den 3. februar var den norske kvoten 

på 9 000 tonn beregnet oppfisket. Med bakgrunn i dette stoppet Fiskeridirektoratet med 

virkning fra samme dag fisket etter havbrisling i EU-sonen. Ut ifra Fiskeridirektoratets 

landings- og sluttseddelregister ble det totalt landet 9 065 tonn havbrisling i 2015.  

 

Fredningstiden fra og med 1. april til og med 31. juli ble videreført.  

 

9.9.3.2 KYSTBRISLING 

 

Kystbrislingfisket er fredet frem til og med 31. juli 2015. Det ble imidlertid gitt dispensasjon 

til et begrenset kystbrislingfiske de første ukene av 2015. To fartøy, med en totalfangst på 116 

tonn, deltok i dette fisket2. Fisket foregikk i Oslofjorden.  

 

Ved reguleringsmøtet høsten 2014 viste Fiskeridirektoratet til at det hadde vært et fall i 

fangstratene i brislingfisket på Vestlandet og at det kunne være behov for å innføre enkelte 

tiltak. Kystbrislingfisket er nå satt opp på prioriteringslisten til Fiskeridirektoratet, i tillegg har 

minstemålet fra og med 2015 blitt økt fra 9 til 10 cm samtidig med at andelen med tillatt 

innblanding av brisling under minstemål ble redusert fra 40 % til 20 %.  

 

                                                           
2 Tallene er hentet fra Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 7. mai 2015 


