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REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 8. JUNI 2017 - SAK 03/2017 

REGULERINGEN AV FISKET ETTER BRISLING 

 

 

Sak om reguleringen av fisket etter brisling består av to underssaker: reguleringen av fisket 

etter havbrisling og reguleringen av fisket etter kystbrisling. I møtet ble reguleringen av 

fisket etter havbrisling behandlet først. Fiskeridirektøren orienterte om hovedpunktene i 

reguleringen, slik den fremkommer av saksfremlegget. 

 

Det var ingen kommentarer til reguleringen med unntak for reglene om siste frist for 

utseiling. I reguleringen fra Fiskeridirektoratet er utseilingsfristen satt til 1. november.  

 

Fiskebåt tok til ordet for at siste frist for utseiling bør fremskyndes til 1. oktober for å sikre at 

kvoten blir tatt, mens Pelagisk forening uttalte at de støtter Fiskeridirektoratet i at fristen settes 

til 1. november. Sildelaget uttalte at det bør settes en senere  dato for å maksimere 

verdipotensialet. Sildelaget viste til at reguleringsåret ikke lenger følger kalenderåret, og at 

det på grunn av muligheten til å fiske kvoten på nyåret ikke er noe fare for at det vil stå igjen 

restkvote om siste frist for utseiling settes senere enn 1. november. Videre mener Sildelaget 

at brislingen har best kvalitet senere på året og at det er uheldig å sette en utseilingsfrist som 

fører til at fartøy må fiske tidligere på året når fisken har dårligere kvalitet. Til dette svarte 

Fiskebåt at kvantum er viktigst og at de fortsatt mener det er en fare for at det blir stående 

igjen restkvote om utseilingsfristen settes for sent på året.  

 

Fiskeridirektøren oppsummerte med at reguleringen må ivareta de ulike hensyn og bygge på 

et kompromiss mellom disse.  
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Etter diskusjonen om utseilingsfrist for havbrisling, gikk møtet over til å behandle 

reguleringen av fisket etter kystbrisling hvor temaet var reguleringen av dette fiskeriet vest 

for Lindesnes.  

 

Utgangspunktet er at det ikke har vært noen kvotebegrensning på fisket av kystbrisling vest 

for Lindesnes. I lys av en generell trend med fallende bestander av kystbrisling ba 

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstitutet anbefale en endring i reguleringsopplegget for 

2017.  Fiskeridirektøren åpnet med å orientere om Havforskningsinstituttets  tilråding om 

uttak i Vestlandsfjordene, og grunnlaget for denne tilrådingen. Havforskningsinstituttet har 

gjennomført fjordtokt i november-desember i 2015 og 2016 for blant annet å se på 

brislingbestandene i Hardangerfjorden, Nordfjord og Sognefjorden. På bakgrunn av 

toktindekser fra fjordtok tilrådet Havforskningsinstituttet å ikke tillate fiske i Sognefjorden 

og Nordfjord. På tross av et svært lavt uttak i Hardangerfjorden de siste årene, åpner relativt 

gode bestandsestimater fra kysttoktet 2016 for et begrenset uttak her. 

Havforskningsinstituttet anbefalte at uttaket settes til maksimalt 200 tonn.  

 

Fiskeridirektøren ba om tilbakemelding fra næringen om hva de mener bør gjøres med 

reguleringen av fisket etter kystbrisling vest for Lindesnes i lys av tilrådingen fra 

Havforskningsinstituttet.   

 

Norges Fiskarlag innledet med å gi sin støtte til Havforskningsinstituttets arbeid med å 

kartlegge og undersøke fjordsbestandene, men påpekte at Havforskningsinstituttets tilråding 

om 0-uttak i Sognefjorden og Nordfjord er overraskende på bakgrunn av fjordårets fiske og 

dramatisk for næringen. Fiskarlaget fremhevet at tilrådingen fra Havforskningsinstituttet vil 

sette fremtiden for næringen på spill om den følges av forvaltningen, og at tilrådingen må 

etterfølges av en grundig diskusjon om forutsigbarhet og rammevilkår for næringen. På 

denne bakgrunn foreslo Fiskarlaget et eget møte mellom forvaltning, Havforskningsinsituttet 

og næring med både sildelaget, mottaksindustri og erfarene brislingfiskere som deltagende.     

Sildelaget gav sin støtte til Fiskarlagets synspunkter, og stilte spørsmål ved den metodikk 

som ligger bak forskningsresultatene til Havforskningsinstituttet. Norges Fiskarlag støttet 

Sildelagets skepsis til forskningsresultatene. Det ble vist til at det har vært flere gode 

fangstår, og at fjordårets fiske i Sognefjorden var svært godt 

 

Havforskningsinsituttet uttalte at toktet i 2016 viste generelt lave forekomster av alle 

aldersgrupper i Nordfjord og Sognefjorden, mens toktindeksene var noe over 

gjennomsnittlige både for 0-åringer og ett år og eldre brisling i Hardangerfjorden. I 

Hardangerfjorden var det i biomasse omtrent fire ganger mer 2 år gammel brisling enn 1 år 

gammel brisling, noe som stemmer overens med at det ble observert lite 0-åringer i 2015. 

Etter et betydelig uttak fra Sognefjorden i 2016 tyder toktresultatene på at bestanden falt 

betraktelig. HI viste til at dette illustrerer betydningen av begrensinger i uttaket av 

kystbrisling.  
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Norges fritids- og småfiskerforbund  uttalte at de er svært galde for at Havforskningsinstituttet 

tar grep i relasjon til kystbrislingen vest for Lindesnes. Selv om de skjønner at et uttak som 

foreslått av Havforskningsinstituttet vil bli tøft for næringen, anser de at 

uttaksbegrensningene er nødvendige.  

 

Fiskeridirektøren konkluderte med at det er behov for et særlig møte mellom forvaltning, 

Havforskningsinstituttet og næringen om reguleringen av kystbrisling vest for Lindesnes. 

Fiskeridirektøren presiserte imidlertid at utfallet av et slikt møte uansett ikke vil bli at man 

holder fast ved dagens regulering, da det foreliggende kunnskapsgrunnalget tilsier at det er 

behov for en mer aktiv forvaltning av brislingbestanden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Njål Wang Andersen 

seniorrådgiver 

 

     

   

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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