Bergen 23. mai 2019

Fiskeridirektoratet
Innspill til reguleringsmøte, sak 3 /2019
Varemerket King Oscar har eksistert siden 1902 og et av kjerneproduktene er brisling som eksporteres til en
rekke land.
I alle år har King Oscar kjøpt brisling fra norske fjorder og Nordsjøen. Ettersom fisket i fjordene har avtatt med
årene har konsumfisket på havbrisling de siste 10 årene blitt viktigere for å dekke råstoff behovet.
Fjordbrisling:
King Oscar fikk en gledelig overraskelse i november 2018 hvor 700 tonn flott brisling ble fisket i
Trondhjemsfjorden. I dette fisket deltok 3 større kystnotbåter.
På Vestlandet var deltagelsen i fisket labert, mye på grunn av dårlig vær tidlig i sesongen. Det var hovedsakelig
en båt som stod for volumet fisket i Sognefjorden høsten 2018.
Tidlig på høsten har det vist seg å være en del kvalitets utfordringer. Spesielt fisk fra indre deler av
Sognefjorden har vist seg vanskelig å ivareta kvaliteten.
For å sikre best mulig kvalitet på fjordbrislingen ønsker derfor King Oscar å endre åpning og varighet av fisket
fra 15. Oktober – 31. Januar.
I Oslofjorden har det vært vanlig å fiske på brisling også i januar og King Oscar ser ingen grunn til at det ikke
også skal være gjeldende for fjordene på Vestlandet.
Nordsjøbrisling:
Ettersom fiskeriet reguleres med start i august – november fører det til at båtene som deltar tidlig kun fisker
med trål for levering til mel og olje industrien.
KO ber om at det settes av 2 000- 3 000 tonn av den norske kvoten på 10 000 tonn til not og konsumfiske i
desember/januar.
Er det konsum kvalitet kjøper King Oscar varen og om brislingen er stor nok vil også andre kjøpere melde sin
interesse.
Vinteren 2018/19 kjøpte King Oscar brislingen til de 3 båtene som fisket med not. Snitt pris til fisker pr.kg var
5,80 NOK – snittpris til mel/olje var 2,90 NOK pr kg.
Bør ikke dette aspirere flere båter til å fiske med not til konsum?
Det snakkes mye om å øke verdiskapingen men lite gjøres for å legge til rette for det.
Nå når havbrislingen også har blitt MSC sertifisert burde det være mulig å tilrettelegge for et fiske til konsum
når kvaliteten til denne unike ressursen er på sitt beste.
Det ville også være i tråd med uttalte mål om bærekraft, forutsigbarhet og økt verdiskapning av tilgjengelige
ressurser.
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