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Sak 28/2015 REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2016 

1. Havbrisling 

Under forutsetning av at Norge kan få om lag samme eller et større kvantum 

havbrisling i EU-sonen en tidligere år (9000 tonn i 2015), var det behov for å vurdere 

forskjellige reguleringsmåter. Bl.a. ville kvotene for andre pelagiske fiskeslag bli 

lavere i 2016 enn tidligere år, slik at interessen for å delta i havbrislingfisket i 2016 

kunne bli betydelig høyere enn tidligere. Fiskeridirektoratet viste til tre alternativer i 

saksdokumentet. Norges Fiskarlag hadde i brev av 19.10.2015 til reguleringsmøtet 

foreslått enn flerårig rullerende trekningsliste, og Fiskeridirektoratet kom til at det 

var viktig med en drøfting av problemstillingen. Derfor hadde Fiskeridirektoratet 

den 3. november oversendt faglagene et utkast - en skisse - til rulleringsordning av 

‘spesielle tillatelser med ID-nr’.  

Fiskebåt uttalte at laget ikke ønsket en fri utseilingsordning, men trekningsliste med 

enten rullering eller karantene påfølgende år. En problemstilling var å bestemme hva 

som skulle være subjekt for trekningslisten (Fdir hadde foreslått spesiell tillatelse 

med nr., som er unikt). Fiskebåt mente videre at det var et tidsspørsmål når en i 

andre fiskerier også ønsket trekning og rullering. Videre så Fiskebåt for seg garantert 

kvote for fartøy ut 1. kvartal. 

Fiskeridirektoratet viste til skissen, og så for seg en mindre hektisk avvikling enn ved 

fri utseiling, men fri utseiling om høsten dersom det var restkvantum. Det måtte 

være adgang til å frafalle adgang på trekningslisten, og det måtte være en regel om  

rettsfølgen av å frafalle. Fiskerbåt ville følge opp Fiskeridirektoratets innspill av 3. 

november. 

Pelagisk forening ønsket fri utseiling, som i 2013, 2014 og 2015.  



Norges Sildesalgslag, som forvalter utseilingsordningene i havbrislingfisket, 

opplyste at det var riktig at det var uro med en utseilings-/startordning som den en 

hadde hatt de senere år.  

2. Kystbrisling. 

Fiskeridirektøren innledet med at det var grunnlag for bekymring, fangstene var 

nedadgående, særlig på Vestlandet.  

Norges Fiskarlag (Heggebø) opplyste at det var registrert mye brisling i 2015. Men 

med minstemål på 10 cm og ny undermålsbestemmelse, var brislingen for liten.  

Havforskningsinstituttet viste til toktplanen for fjorder i Hordaland og Sogn og 

Fjordane før jul. Videre hadde instituttet foreslått, men enda ikke avgjort om det blir 

fjordtokt ultimo 2016. Havforskningsintituttet viste til fiskarlagets opplysning om 

størrelse, at kanskje vokser brisling senere i Sognefjorden.  

Fiskeridirektoratet viste til økningen av minstemålet inneværende år, og til 

Havforskningsintituttet tilrådning sist høst om fredning i november/desember. Slik 

fredning kunne være aktuelt om situasjonen tilsier det, jfr konklusjonen i 

saksdokumentet. Det ble vist til den forskjell mellom fjordene som prøvene fra 

kystbrislingfisket i 2014 viste. 

Norges Fritids og Småfiskerlag viste til at fisket går ned for mange fiskearter. Det var 

derfor viktig å se på økosystemet og brislingens plass i økosystemet. 

Fritidsfiskarlaget stilte seg - som reguleringsmøtet for øvrig – positiv til at 

Havforskningsinstituttet i 2015 gjenopptar tokt på fjordene.  

 

 

 


