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Referat fra reguleringsmøtet 6. juni 2019 - sak 5.2 Hyse nord for 62°N
Fiskeridirektøren orienterte om status for fisket etter hyse så langt i 2019, og gikk
gjennom sakspapirene. Fiskeridirektøren uttalte at det i senere år har stått igjen noe
kvantum på totalkvoten, men at man i år regner med at norsk totalkvote blir tatt. Det er
fritt fiske for kystflåten, og refordelt kvantum fra kystflåten til havfiskeflåten. Dersom
det er behov for ytterlige endringer i reguleringen utover høsten, er Fiskeridirektoratet
klar til å følge det opp.

Norges fiskarlag var ikke enig med Fiskeridirektøren og mente det står for mye hyse
igjen ved årets slutt. Noe som medfører et betydelig tap. Norges Fiskarlag sa at det har
noe med hvilke målsetninger man har og at styringsprinsippet på hyse har vært å ta 90
%. Resultatet er at man hadde havnet under 90 % kvoteutnyttelse i enkelte år. Norges
fiskarlag mente det ville være klokt å ta en diskusjon på hva som var målsettingen, som
for øvrig burde være å legge seg på 100 %. Et verktøy for å nå dette målet kunne være
tidspunkt for refordelinger.

Norges fiskarlag uttalte videre at man ser at ordningen med kvotefleksibilitet skaper
problemer, men at det bør etterstrebes å bruke etablerte fordelingsnøkler på hvordan
man skal refordele. Når mindre kystfartøy ikke er i posisjon til å fiske sine gruppekvoter,
må det refordeles til større fartøy.

Fiskeridirektøren påpekte at Fiskeridirektoratets mål er å ta 100 % av totalkvoten. Når
prognosene likevel tilsier at kvoteutnyttelesen trolig blir under 100 %, så kan det ses
nærmere på når man skal refordele mellom fartøygruppene. Fiskeridirektoratet mottar
gjerne innspill fra fiskerinæringen på tidspunkt for når det bør refordeles innad og
mellom fartøygrupper.

Norges fiskarlag uttalte at ikke alle oppfattet det som om det hadde vært fritt fiske for
kystflåten. Det ble rettet kritikk mot at Norges råfisklag hadde satt et tak på hvor mye

hyse som kunne bli levert over en periode. Dette hadde ført til at fartøy som hadde gjort
avtaler om forhåndssalg av hyse måtte betale bot til mottak. Norges fiskarlag bemerket
samtidig at det var stor uenighet på dette punktet blant fiskerne.

Norges råfisklag svarte at det store flertallet var fornøyd med reguleringen som var
innført. Bakgrunnen var at det ble levert for store kvantum på kort tid og at det var
utfordringer med kvaliteten på fangstene. Norges råfisklaget uttalte at reguleringen
vurderes fortløpende og ville nok bli opphevet om kort tid. Ordning hadde ikke blitt
innført uten behov, og man hadde god støtte fra kjøpersiden.

Sjømat Norge og Norges kystfiskarlag gav sin støtte til Norges råfisklags regulering.
Reguleringsmøtet hadde ingen ytterligere kommentarer til saken
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