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Regulering av fisket etter breiflabb i 2016

Breiflabbfiske er blitt en viktig del av driftsgrunnlaget for mange kystfartøy både i Nord-
Norge og på Vestlandet. Garnfiske etter breiflabb foregår i all hovedsak nord for 62-graden, 
og retter seg mot stor fisk.

De siste årene har utviklingen i breiflabbfisket vært bekymringsverdig. Mens det i 2010 ble 
landet 6400 tonn, ble det i 2011 landet 5693 tonn,  i 2012 landet 4375 tonn, i 2013 bare 3 614 
tonn og i 2014 ble det landet bare 2 319 tonn. Altså en reduksjon på hele 63 % bare på en 
femårsperiode. Dette gir grunn til bekymring, og Norges Kystfiskarlag er av den oppfatning 
av at man burde ha anstrengt seg med å finne frem til god forvaltning av dette fisket på et 
tidligere tidspunkt.

Mer enn 80 %  blir fisket nord for Stad, og her er det bare ubetydelige fangster fra andre 
nasjoner. Sør for Stad deler vi breiflabben med andre nordsjøland, og de norske fangstene 
utgjør 5–10 %. Skottland står her for mesteparten av uttaket, mens Danmark ligger på om lag 
same nivå som Norge. Det norske fisket blir for det meste drevet fra sjarker med stormaska 
garn nær kysten både nord og sør for Stad.
 
Det er viktig at bestanden  forvaltes bærekraftig, slik at kystflåtens ressursvennlige fiske av 
stor breiflabb kan videreføres. Norges Kystfiskarlag har etterlyst, og etterlyser fortsatt 
nærmere forskning på breiflabb som grunnlag for å fastsette retningslinjer for en fornuftig 
beskatning og god forvaltning. I påvente av nærmere forskningsresultat må bestanden 
forvaltes med sikte på å unngå overbeskatning, og trygge fremtidig driftsgrunnlag for 
kystflåten. Forvaltningsmålet for breiflabb er å sikre biodiversitet og økosystemets funksjon. 
Fisket er ikke kvoteregulert, men økende bruksmengder og helårsdrift har gitt behov for visse 
atferdsreguleringer. De allerede innførte regulerings – og kontrolltiltak i beiflabbfisket 
er:

- Minstemål på 60 cm
- Maskevidde 360 mm
- Røktinga av garn annenhver dag
- Maksimum garnmengde på 500 garn per fartøy
- Fredningstid fra 20. desember til 20. mai nord for 64°N
- Rapportering om setting av garn, opphaling av garn ved avslutning av fisket, tap av garn og 
funn av tapte garn.



I høringen om regulering av fisket etter breiflabb og kveite fra 2012 legges det opp til full 
harmonisering av fredningstiden på kveite og breiflabb i NØS. Man bør vurdere hvorvidt 
dette er hensiktmessig som tiltak sør for 62°N. Det er allerede innført i nord.

Forslag til vedtak:

Norges Kystfiskarlag går på bakgrunn av overnevnte inn for følgende regulering av 
fisket etter breiflabb i 2016:

• Forbudet mot direktefiske av breiflabb med aktive redskaper må videreføres. 
Direktefiske etter breiflabb forbeholdes kystflåten som fisker stor breiflabb med garn. 

• Tillatt bifangst ved fiske med trål/aktive redskaper settes til maksimalt 10 %.

• Det må utvises forsiktighet med å innføre nye reguleringer i kystflåtens fiske etter 
breiflabb. Troverdig forskningsmateriale må foreligge før eventuelle vesentlige 
reguleringsendringer kan bli vurdert. Det bør likevel påses at regelverk for 
bruksmengde, maskevidde, merking av bruk og innmelding overholdes.

• EU-fartøy må begrenses til å fiske maksimalt 500 tonn breiflabb som bifangst i NØS.  

• Det må iverksettes økt forskning på breiflabb, bl.a. som grunnlag for å vurdere 
nødvendigheten av periodefredning og minstemål, og for å klargjøre bestandens 
størrelse, gyting, prognoser for fremtidig utvikling og retningslinjer for en fornuftig 
beskatning. 

• Inntil nærmere forskningsresultater foreligger, anses det ut fra et føre-var-prinsipp 
fornuftig å opprettholde en midlertidig periodefredning. Bifangst ved fiske med garn i 
fredningstiden er uunngåelig, og må tillates.

• Det må praktiseres meldeplikt om tap av garn i NØS og EU-områder, samt krav om 
opprydding av tapte garn i EU-områder.

Landstyrets vedtak:

Forslaget til vedtak tiltredes.


