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REGULERING AV FISKET ETTER KYSTBRISLING I 2017 – ANMODNING OM EGET
MØTE
Vest for Lindesnes
Norges Fiskarlag viser til saksdokumentene til Reguleringsmøtet i juni d.å. hvor det framkommer at
Fiskeridirektoratet på grunnlag av tilrådninger fra Havforskningsinstituttet går inn for å forby alt fiske
etter brisling i Sognefjorden og Nordfjorden i 2017. Havforskningsinstituttet tilrår videre at fisket i
Hardangerfjorden avgrenses innenfor et kvantum på 200 tonn. Fiskeridirektoratet ber om innspill til
reguleringen av fisket etter brisling i området vest for Lindesnes.
Norges Fiskarlag vurderer rammevilkårene som er foreslått knyttet til fiske av brisling vest for
Lindesnes som rimelig dramatisk for denne næringen. Norges Fiskarlag er derfor av den oppfatning at
det er behov for å drøfte reguleringene og framtidsutsiktene for kystbrislingfisket i et eget møte hvor
både Sildesalgslaget og mottaksindustrien er representert, i tillegg til Fiskarlaget, fiskerimyndighetene
og Havforskningsinstituttet.
Norges Fiskarlag anmoder Fiskeridirektoratet om å ta initiativ til et slikt møte, og da slik at
nødvendige avklaringer kan foretas før fisket etter brisling starter opp, anslagsvis i midten av august.
Øst for Lindesnes
Fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket kan fiske og lande 2 496 tonn brisling i
Skagerrak i 2017. Det tradisjonelle kystbrislingfisket øst for Lindesnes avregnes dette kvantumet.
Norges Fiskarlag legger, på samme måte som Fiskeridirektoratet, til grunn at fisket etter brisling i
dette området videreføres slik som fastsatt i årets reguleringsforskrift.
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