4.8

BRISLING

4.8.1 FISKET I 2015
Fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og ringnottillatelse hadde i år adgang til
å fiske 9.000 tonn havbrisling i EU-sonen. Utseiling var som tidligere administrert av Norges
Sildesalgslag.
Maksimalkvoten ble opprinnelig foreslått til 700 tonn, men etter innspill fra næringen ble
maksimalkvoten 23.12.2014 fastsatt til 550 tonn. Fisket i EU-sonen ble åpnet 1. januar 2015.
Den 3. februar 2015 var kvantumet i EU-sonen beregnet oppfisket og fisket ble stoppet.
Fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket kunne i 2015 fiske og lande inntil
2 496 tonn brisling i Skagerrak. Det tradisjonelle kystbrislingfisket øst for Lindesnes avregnes
dette kvantum. I 2015 fisket norske fartøy 296 tonn kystbrisling øst for Lindesnes1. Av dette
ble 116 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 begynnelsen
av november. To fartøy deltok i dette fisket, og det ble totalt landet 180 tonn.
Kystbrislingfisket vest for Lindesnes er ikke regulert ved kvantumsbegrensning. Fisket startet
opp i Sognefjorden den 12. september, den 20. september ble det også åpnet opp for fiske i
Hardanger/Sunnhordaland og Rogaland, mens det ble åpnet opp for et fiske i
Trondheimsfjorden, Møre og Romsdal og Nordfjord den 7. oktober. I 2015 ble det kun fisket
336 tonn i dette området1. Totalt ble det registrert fangst på 7 fartøy. 125 tonn ble fisket i
Nordfjord, 209 tonn i Sognefjorden og 2 tonn i Ryfylkefjorden.

4.8.2 KVOTESITUASJONEN I 2016
Norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål- og nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande
inntil 20 000 tonn havbrisling i EU-sonen. Dette var en økning på 11 000 tonn fra 2015.
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.

4.8.3 UTVIKLINGEN I FISKET
4.8.3.1 HAVBRISLING
I reguleringsmøtet høsten 2015 anbefalte Fiskeridirektøren å fastsette maksimalkvoter på
550 tonn. Representantene i reguleringsmøtet hadde ingen innspill til dette. Fredningstiden fra
og med 1. april til og med 31. juli ble videreført.
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Etter ønske fra næringen ble det vurdert å innføre en flerårig rullerende utseilingsliste med
påmelding, som skulle gjelde fra og med 2016. Siden fartøymassen er i stadig endring, noe
som kan føre til en del utfordringer med en slik flerårig liste, ble det i stedet valgt en løsning
med påmelding og loddtrekning av utseilingsrekkefølge. Utseilingsrekkefølgen etter
trekningslisten gjelder fra og med 1. januar til og med 31. mars. Fartøy som har fått adgang til
å delta i 2016, trekkes ut nederst på en eventuell trekningsliste for 2017.
Basert på maksimalkvoter på 550 tonn fastsetter Norges Sildesalgslag hvor mange fartøy som
får ta utseiling, og forestår avvikling av utseiling i henhold til trekningslisten. Ifølge
avgangsmeldinger fra fartøyene tok 24 fartøy utseiling i januar i år, hvorav det ble registrert
fangst på 23 av fartøyene. Dårlig vær og tilgjengelighet førte til at det kun ble landet nær
5 000 tonn av kvoten på 20 000 tonn. Det gjenstår dermed 15 000 tonn havbrisling til et
eventuelt høstfiske.

4.8.3.2 KYSTBRISLING
Kystbrislingfisket er fredet frem til og med 31. juli. Det ble imidlertid gitt dispensasjon til et
begrenset kystbrislingfiske de første ukene av 2016. På grunn av kulde og ising i de aktuelle
områdene ble det kun fisket 6 tonn i denne perioden. Fisket foregikk i Oslofjorden.
Kystbrislingfisket er satt opp på prioriteringslisten til Fiskeridirektoratet, blant annet med
bakgrunn i fallende fangstrater i fisket på Vestlandet. Som følge av dette skrev
Fiskeridirektoratet følgende i reguleringsmøtet høsten 2015:
Fiskeridirektøren viser til at dersom fjordtokt ultimo 2015 og/eller instituttets tilrådning
forøvrig medfører endrede reguleringstiltak for reguleringsåret 2016, tas spørsmål om tiltak
opp ved reguleringsmøtet neste vår, før fredningstidens opphør i august.
Fiskeridirektoratet har foreløpig ikke mottatt den endelige rapporten fra fjorårets fjordtokt.
Eventuelle endrede reguleringstiltak vil bli vurdert når den endelige rapporten foreligger.
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