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Referat fra reguleringsmøtet 6. juni 2019 – sak 3 regulering av fisket etter
brisling i 2019/2020

Fisket etter henholdvis havbrisling og kystbrisling i 2019/2020 ble behandlet som
reguleringssak i sak 3/19 under reguleringsmøtet den 6. juni 2019. Nedenfor gis et kort referat
av drøftelser som fremkom i møtet. Referatet må ses i sammenheng med innspill som de ulike
organisasjonene har sendt skriftlig, og som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no.
Kvotebegrensningene for fisket etter kystbrisling vest for Lindesnes har de siste par årene blitt
satt på bakgrunn av råd fra Havforskningsinstituttet basert på tokt i vestlandsfjordene
(Nordfjord, Sognefjorden og Hardangerfjorden) i november-desember. Kystbrislingfisket starter
opp etter fredningsperioden avsluttes 1. august, og det er mulig at toktdataene ikke gir et
representativt bilde av bestandssituasjonen. For å bøte på dette har Havforskningsinstituttet for
2019 valgt å supplere november-desember toktet med et nytt tokt nærmere opp til fisket i junijuli. Havforskningsinstituttet vil ikke komme med et kvoteråd for vestlandsfjordene før
resultatene fra dette toktet foreligger. Reguleringen av fisket etter kystbrisling i
vestlandsfjordene vest for Lindesnes vil bli behandlet i et eget møte mellom Fiskeridirektoratet,
Havforskningsinstituttet og næringen den 5. august 2019.

Norges Fiskarlag uttalte at de er svært positive til at Havforskningsinstituttet skal gjennomføre
et tokt i juni-juli nært opp til fisket. Fiskarlaget mener at dette vil gi et mere korrekt bilde av
bestandssituasjonen.
Det var for øvrig ingen kommentarer til reguleringen av fisket etter kystbrisling
Når det gjelde reguleringen av fisket etter havbrisling, fremmet Fiskebåt forslag om endringer i
reguleringen av utseilingsrekkefølge. Fiskebåt foreslår at fartøy som tar utseiling etter 1.
desember og får seddelført mer enn 100 tonn, og velger å avslutte fisket, automatisk blir plassert
bakerst på listen til neste sesong.

Norges sildesalgslag uttalte at de støtter prinsippet og at en regulering som foreslått at Fiskebåt
er håndterlig, men at det bør kreves mere enn 100 tonn for at fartøyet skal plasseres bakerst på
listen.

Pelagisk forening uttalte at de trenger mere tid til å vurdere forslaget.
Fiskeridirektøren uttalte at direktoratet ikke ser noe grunn til å gå imot et slikt forslag fra
næringen, så fremt det legges til grunn et større kvantum på 250 tonn for at fartøy skal plasseres
bakerst på listen. Dette for å sikre at kvoten blir tatt.
Fiskebåt uttalte at de ikke har noen innvendinger med at kvantumet settes opp til 250 tonn.

King Oscar hadde i forkant av møtet fremmet forslag om at det settes av 2000-3000 tonn av den
norske kvoten på 10 000 tonn til not og konsumfiske i desember/januar. Dette for å sikre
tilstrekkelig råstofftilgang. King oscar viser til at mange båter fisker tidlig i august-november
med trål for levering til mel og oljeindustrien.

Norges fiskarlag og Sjømat Norge uttalte at de er kritisk til en regulering som forelsått av King
Oscar, og at dette heller bør overlates til en dialog i næringen.

Fiskeridirektøren konkluderte med at dette er et spørsmål som må overlates til næringen.
Det var for øvrig ingen kommentarer til reguleringen av fisket etter havbrisling.
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